
2º Domingo da Quaresma – Ano C 
  
   As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir so-
bre a nossa “transfiguração”, a nossa conversão à vida 
nova de Deus; nesse sentido, são-nos apresentadas algu-
mas pistas. 
  A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do 
crente. Com Abraão, somos convidados a “acreditar”, isto 
é, a uma atitude de confiança total, de aceitação radical, 
de entrega plena aos desígnios desse Deus que não falha 
e é sempre fiel às promessas. 
  A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa atitude 
de orgulho, de auto-suficiência e de triunfalismo, resul-
tantes do cumprimento de ritos externos; a nossa transfi-
guração resulta de uma verdadeira conversão do cora-
ção, construída dia a dia sob o signo da cruz, isto é, do 
amor e da entrega da vida. 
  O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado do Pai, 
cujo êxodo (a morte na cruz) concretiza a nossa liberta-
ção.  Os três discípulos que partilham a experiência da 
transfiguração recusam-se a aceitar que o triunfo do pro-
jecto libertador do Pai passe pelo sofrimento e pela cruz. 
Eles só concebem um Deus que Se manifesta no poder, 
nas honras, nos triunfos; e não entendem um Deus que 
Se manifesta no serviço, no amor que se dá. O projecto 
libertador de Deus em Jesus não se realiza através de es-
quemas de poder e de triunfo, mas através da entrega da 
vida e do amor que se dá até à morte. É esse o caminho 
que nos conduz, a nós também, à transfiguração em Ho-
mens Novos. 

                (Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

Sábado, 19 Março—Solenidade de São José, Padroeiro da 
nossa Paróquia e Dia do Pai.  
11h00—Missa solene da Festa, na Igreja de São José de 
Algueirão, com a Bênção dos pais. 
21h00—Procissão das velas na capela de Algueirão Velho. 
 
Domingo, 20 Março—Almoço Paroquial de São José. 
16h00—Procissão, saindo da capela de Algueirão Velho 
para a Igreja Matriz, seguida da Missa da festa. Convida-
mos toda a comunidade Paroquial a participar para cele-
brar o nosso Padroeiro. 
 
- O almoço Paroquial de São José será servido em modo 
presencial, para quem desejar, no Salão paroquial, ou em 
TAKE WAY (levar para casa). Podem inscrever-se nos Car-
tórios dos Núcleos, até 17 de março.   
 
Apresentação do Novo Missal 
Serão realizados dois encontros de apresentação da edi-
ção do novo Missal, nos domingos 13 e 20 de março, na 
Igreja de Rio do Mouro, iniciando às 15h30. 
 
Ajuda à Ucrânia 
Continua, na nossa paróquia, a campanha de ajuda à 
Ucrânia. Pedimos que doem só coisas essenciais: artigos 
médicos para curativos e primeiros socorros; comida para 
criança, leite em pó ou condensado. Alimentos enlatados, 
bolachas e produtos secos. Material de higiene pessoal. 
Lanternas e pilhas.  
Para quem desejar dar ajuda em dinheiro, pode fazê-lo 
através da Cáritas:  
Como apoiar: IBAN: PT50.0033.0000.01090040150.12 
Multibanco: 22222 (entidade) 222 222 222 (referência) 
 
Conferência SMA 
O Sempre Mais Alto convida toda a comunidade paroqui-
al, atuais e antigos elementos do grupo para um segundo 
encontro, no dia 13 de Março às 16h no salão paroquial, 
com o tema: "Barreiras: Parar ou Enfrentar?", tendo como 
oradores os triatletas Pedro e Miguel Ferreira Pinto, do 
projeto Iron Brothers. Contamos com a presença de to-
dos. Não percam!" 
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II Domingo da Quaresma - 13 de Março de 2022 

 Mensagem do Papa Francisco  
para a Quaresma 2022 

  

«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo 
colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto 
temos tempo, pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6, 9-
10a). 
 

(Continuação do número anterior) 
E a colheita? Porventura não se faz toda a sementeira a pensar 
na colheita? Certamente, o laço estreito entre a sementeira e a 
colheita é reafirmado pelo próprio São Paulo quando escreve: 
«Quem pouco semeia, também pouco há de colher; mas quem 
semeia com generosidade, com generosidade também colhe-
rá» (2 Cor 9,6). Mas de que colheita se trata? Um primeiro fru-
to do bem semeado, temo-lo em nós mesmos e nas nossas 
relações diárias, incluindo os gestos mais insignificantes de 
bondade. Em Deus, nenhum ato de amor, por mais pequeno 
que seja, e nenhuma das nossas «generosas fadigas» se perde 
(cf. Exort. Evangelii gaudium, 279). Tal como a árvore se reco-
nhece pelos frutos (cf. Mt 7, 16.20), assim também a vida re-
pleta de obras boas é luminosa (cf. Mt 5, 14-16) e difunde pelo 
mundo o perfume de Cristo (cf. 2 Cor 2, 15). Servir a Deus, li-
vres do pecado, faz maturar frutos de santificação para a salva-
ção de todos (cf. Rm 6, 22). 
Na realidade, só nos é concedido ver uma pequena parte do 
fruto daquilo que semeamos, pois, segundo o dito evangélico, 
«um é o que semeia e outro o que ceifa» (Jo 4, 37). É precisa-
mente semeando para o bem do próximo que participamos na 
magnanimidade de Deus: constitui «grande nobreza ser capaz 
de desencadear processos cujos frutos serão colhidos por ou-
tros, com a esperança colocada na força secreta do bem que se 
semeia» (Enc. Fratelli tutti, 196). Semear o bem para os outros 
liberta-nos das lógicas mesquinhas do lucro pessoal e confere à 
nossa atividade a respiração ampla da gratuidade, inserindo-
nos no horizonte maravilhoso dos desígnios benfazejos de 
Deus. 
A Palavra de Deus alarga e eleva ainda mais a nossa perspecti-
va, anunciando-nos que a colheita mais autêntica é a escatoló-
gica, a do último dia, do dia sem ocaso. O fruto perfeito da nos-
sa vida e das nossas ações é o «fruto em ordem à vida eter-
na» (Jo 4, 36), que será o nosso «tesouro no céu» (Lc 18, 22; cf. 
12, 33). O próprio Jesus, para exprimir o mistério da sua morte 
e ressurreição, usa a imagem da semente que morre na terra e 
frutifica (cf. Jo 12, 24); e São Paulo retoma-a para falar da res-
surreição do nosso corpo: «semeado corrutível, o corpo é res-
suscitado incorrutível; semeado na desonra, é ressuscitado na 
glória; semeado na fraqueza, é ressuscitado cheio de força; 
semeado corpo terreno, é ressuscitado corpo espiritual» (1 Cor 
15, 42-44). Esta esperança é a grande luz que Cristo ressuscita-
do traz ao mundo: «Se nós temos esperança em Cristo apenas 
para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 
Mas não! Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos 
que morreram» (1 Cor 15, 19-20), para que quantos estiverem 
intimamente unidos a Ele no amor, «por uma morte idêntica à 
Sua» (Rm 6, 5), também estejam unidos à sua ressurreição pa-
ra a vida eterna (cf. Jo 5, 29): «então os justos resplandecerão 
como o sol, no reino do seu Pai» (Mt 13, 43). 
(continua) 

O SENTIDO DA QUARESMA  
NO CATECISMO 

  

A Igreja une-se, a cada ano, me-
diante os quarenta dias da 
Grande Quaresma, ao mistério 
de Jesus no deserto. (§540) 
É por isso que a Igreja, particu-
larmente no advento, na Qua-
resma e sobretudo na noite de 
Páscoa, relê e revive todos esses 
grandes acontecimentos da história da salvação no "hoje" da 
sua liturgia. Mas isso exige também que a catequese ajude os 
fiéis a abrirem-se a esta compreensão "espiritual" da econo-
mia da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e no
-la faz viver. (§1095) 
Os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, 
o tempo da quaresma e cada sexta-feira em memória da 
morte do Senhor são momentos fortes da prática penitencial 
da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos 
exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrina-
ções em sinal de penitência, às privações voluntárias como o 
jejum e a esmola, à partilha fraterna (obras de caridade e 
missionárias). (§1438) 

 
 


