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mensagem de saudação

Fidelidade! A fidelidade é condição de liberdade. Só quando somos fiéis 
a uma pessoa, a um projeto, a uma comunidade, e a Deus, só quando 
somos fiéis conseguimos viver a liberdade plena de sermos filhos ama-
dos. A Aliança de Deus com Abraão e connosco assenta na fidelidade de 
Deus e convida-nos também a nós a sermos fiéis. A Transfiguração de 
Jesus permite-nos, pela fé, contemplar a verdadeira vida.

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Génesis 15, 5-18
“Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus 
para te dar posse desta terra”.

salmo 26 (27) O Senhor é minha luz e salvação!
“Não escondas de mim o teu rosto, meu Deus e meu Sal-

vador”.

2ª Leitura: Filipenses 3, 17 – 4, 1
“A nossa Pátria está no Céu (…) Por isso permanecei firmes no Senhor”.

evangelho: Lucas 9, 28-36
“Este é o meu Filho muito amado: escutai-O”.

http://paroquiasantacatarina.webnode.com.pt/  |  Facebook: Paróquia de Santa Catarina
Contacto do pároco P. Mário Campos: 969201984 | paroquiasantacatarina@hotmail.com

missa nas caPeLas
 

Na próxima terça feira, dia 15, haverá celebração da missa na capela da 
Granja Nova às 19h00.

ministros extraorDinários Da comunhão, 
Leitores e irmanDaDe 

No próximo dia 20 de Março, domingo, haverá uma reunião com os Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, Leitores e Irmandade do Santíssimo 
para refletir sobre o Sínodo e programar as  atividades até à Páscoa. Será 
às 10h00 na Igreja Paroquial.

oração e reconciLiação
 

Durante os domingos da Quaresma, haverá oração de adoração ao san-
tíssimo sacramento das 17h00 às 19h00, na igreja paroquial. Durante 
o tempo de oração haverá também confissões. Aproveitemos este tempo 
especial de graça e de bênção..

Festa Do “Pai nosso”

No próximo sábado dia 19, solenidade de S. José e dia do pai, na missa 
das 19h00 celebramos a festa do “Pai Nosso” com as crianças do 2º ano 
da catequese. 

concerto Da BanDa
 

Neste domingo, dia 13, às 16h00, no Centro Pastoral, haverá um concerto 
da Banda Filarmónica de Santa Catarina com o tema “As filarmónicas tam-
bém podem tocar Jazz”. Todos são convidados.



Refletindo com o Papa

“O Evangelho leva-nos hoje a contemplar o evento da Transfiguração, no 
qual Jesus concede que os discípulos Pedro, Tiago e João sintam a glória da 
Ressurreição: um pedaço de céu na terra. O evangelista Lucas mostra-nos 
Jesus transfigurado no monte, lugar da luz, símbolo fascinante da singular 
experiência reservada aos três discípulos. Eles sobem à montanha com o 
Mestre, veem-no imergir-Se na oração e, a uma certa altura, «o seu rosto 
transformou-se». Habituados a vê-l’O quotidianamente na simples aparência 
da sua humanidade, diante daquele esplendor que envolve também toda 
a sua pessoa, ficam surpreendidos. Ao lado de Jesus aparecem Moisés e 
Elias, que falam com Ele do seu próximo «êxodo», ou seja, da sua Páscoa 
de morte e ressurreição. É uma antecipação da Páscoa. Então, Pedro ex-
clama: «Mestre, é bom estarmos aqui!» Pedro gostaria que aquele momento 
de graça nunca acabasse!

A Transfiguração dá-se num momento específico da missão de Cristo, 
ou seja, depois de Ele ter confidenciado aos discípulos que devia «sofrer 
muito(…), ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar». Jesus sabe que eles não 
aceitam esta realidade – a realidade da Cruz, a realidade da morte de Jesus 
– e então quer prepará-los para suportar o escândalo da paixão e da morte 
de cruz a fim de que saibam que este é o caminho pelo qual o Pai celestial 
fará chegar à glória o seu Filho, ressuscitando-O de entre os mortos. E esta 
será também a senda dos discípulos: ninguém alcança a vida eterna a não 
ser seguindo Jesus, carregando a própria cruz na vida terrena. Cada um 
de nós tem a sua cruz. O Senhor mostra-nos o fim deste percurso, que é q 
Ressurreição, a beleza, carregando a própria cruz.

Portanto, a Transfiguração de Cristo indica-nos a perspetiva cristã do sofri-
mento. O sofrimento não é sadomasoquismo; o sofrimento é uma passagem 
necessária mas transitória. O ponto de chegada para o qual somos chama-
dos é luminoso como o rosto de Cristo transfigurado: n’Ele encontram-se a 
salvação, a bem-aventurança, a luz, o amor ilimitado de Deus. Mostrando 
assim a sua glória, Jesus assegura-nos que a cruz, as provações e as difi-
culdades com as quais nos debatemos têm a sua solução e superação na 
Páscoa. Por isso, nesta Quaresma, subamos também nós ao monte com 
Jesus! De que modo podemos fazê-lo? Com a oração. Subamos ao monte 
com a oração: a prece silenciosa, a oração do coração, a oração, sempre à 
procura do Senhor. Permaneçamos alguns momentos em recolhimento, um 

pouquinho todos os dias, fixemos o olhar interior na sua face e deixemos 
que a sua luz nos invada e se irradie na nossa vida.

Com efeito, o evangelista Lucas insiste que Jesus Se transfigurou «en-
quanto orava». Imergiu-Se num diálogo íntimo com o Pai no qual ressoava 
também a Lei e os profetas – Moisés e Elias – e enquanto aderia com todo 
o seu ser à vontade de salvação do Pai, inclusive a cruz, a glória de Deus 
invadiu-O transparecendo até do lado de fora. Irmãos e Irmãs, é assim: a 
oração em Cristo e no Espírito Santo transforma a pessoa a partir de dentro 
e pode iluminar os outros e o mundo circunstante. Quantas vezes encontra-
mos pessoas que iluminam, que emanam luz dos olhos, que têm um olhar 
luminoso! Rezam, e a oração faz isto: torna-nos resplandecentes com a luz 
do Espírito Santo.

Sigamos com alegria o nosso itinerário quaresmal. Demos espaço à ora-
ção e à Palavra de Deus que a liturgia nos propõe abundantemente nestes 
dias. A Virgem Maria nos ensine a permanecer com Jesus até quando não O 
entendemos nem O compreendemos. Sabemos que somente permanecendo 
com Ele veremos a sua glória.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:
1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2. Deus fez uma aliança com Abraão, para sempre. Que significado tem na 
tua vida esta expressão: «para sempre»? 
3. A Transfiguração de Jesus acontece enquanto Ele orava. Que importância 
tem a oração para ti?

Proposta da semana: Semana da “oração”. Podemos rezar várias ve-
zes ao longo do dia. Todas as noites, sozinhos ou em família, fazemos um 
momento de recolhimento, pedimos perdão e agradecemos a Deus o dia 
que passou.


