
2º Domingo da Quaresma – Revestir 
 

O Batismo como filiação 
 

Nós Te damos graças, Pai Santo, 
porque nos chamaste à Terra Prometida do teu Reino 

e nos mandaste caminhar até Te encontrarmos. 
Escolheste um povo em Abraão, 

que, confiado na tua Palavra, se pôs a caminho. 
Através do deserto e por terra estrangeira, 

conduziste o teu povo. 
Por meio dos profetas, 

mantiveste viva a esperança da salvação. 
Enviaste-nos o teu Filho amado que, 

depois de anunciar a sua morte aos discípulos, 
lhes mostrou, no monte santo, o esplendor da sua glória, 
para dar testemunho, de acordo com a lei e os profetas, 

que a Paixão é o caminho da Ressurreição. 
Desperta, Senhor, a nossa fé, 

adormecida por tantas palavras vazias. 
Faz com que, decididamente, 

nos ponhamos a caminho, 
como Jesus ao descer do monte, 

para que cheguemos renovados e livres 
às festas da Páscoa. 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
 Ámen. 
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Atendimento  
do Secretário Paroquial: 

 De terça a sexta-feira das 09h30 às 12h00. 
 Aos sábados das 14h30 às 15h30. 

 

Telefone: 253 566 609 

Atendimento  
do Pároco: 

 Terças e quintas-feiras 
das 14h30 às 17h30. 

 Aos sábados  
das 14h30, às 17h30. 

Email: paroquialustosa@gmail.com               Site: www.paroquiadelustosastm.pt 

       
 

A transfiguraçao de Jesus:  
Luz a apontar-nos o caminho 

 Deus escolheu um povo para nele iniciar a 
História da Salvação da Humanidade. Iniciada 
em Abraão, alimentada pelos profetas, 
chegou ao topo com Cristo que aparece 
deslumbrante apresentado pelo Pai. A 
Transfiguração é uma manifestação 
deslumbrante da Divindade de Jesus, o Filho 
de Deus que vinha ao mundo para a 
Salvação da humanidade. 
Deus chama Abraão: deixa a tua família, 
deixa a tua terra e parte por caminhos 
desconhecidos, mas que levam à Missão. Ele 
parte e cumpre. (1.ª Leit.). 
Paulo exorta o discípulo a não desanimar no 
meio das dificuldades do caminho porque o 
Senhor compensa todos os que forem fiéis 
até ao fim (2.ª Leit.). 

Caminho penoso mas alimentado pelo Filho Bem Amado do Pai que nos 
garante que quem fita a sua luz nunca se perderá nesse caminho (Evang.º). 
Podemos confiar: Ele é um Senhor misericordioso (Salmo). 
 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte 

Horeb “ (Ex 17,3-7)                   
2.ª Leitura: “Deus prova assim o seu amor para connosco: Cristo 

morreu por nós, quando éramos ainda pecadores.” (Rom 5,1-2.5-8) 

Evangelho: “Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. 
Mas aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede 
”( Jo 4,5-42 ) 
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 RECEITAS E DESPESAS – FEVEREIRO DE 2020 

o Receitas (em numerário por transferência ou cheque) +           2.521,81€ 

o Receitas (Ofertas para o Memorial-PR/Sr. Santos/Pe. Florentino) +           2.150,00€ 

o Despesas (em numerário por transferência ou cheque) -              949,32€ 

SALDO MENSAL  =           3.722,49€    

SALDO TOTAL PAROQUIAL  =     22.471,89€    

 
 

“Esta revelação da divindade de Jesus aconteceu no monte, que na Bíblia é o lugar 

emblemático onde Deus se revela ao homem. É necessário, especialmente no tempo 
da Quaresma, subir com Jesus ao monte e permanecer com ele, prestar mais atenção 

à voz de Deus e deixar-se transformar pelo Espírito” 
 (Papa Francisco) 

 

 
 

 A Comissão de Festas de S. Gonçalo informa que, se 
alguém estiver interessado em assear os andores para a 
fresta, devem falar com a comissão. 
- Informa também que já começaram o peditório para a 
festa, que é feito aos sábados de tarde e domingos de 
manhã, no mês de março. 
- Convida a todos a participar na Festa da Francesinha, 
que irá realizar-se no dia 14 de março, no Centro Escolar. 
 

 Terça-feira, dia 10, o Pároco só fará o atendimento a partir 
das 16h00. 

 
 Quarta-feira, dia 11 confissões:  

 Manhã – 09h00 às 10h00; 
 Tarde – 21h00 às 22h00. 

 

Refletindo a Palavra de Deus 

A Vida cristã pode ser comparada a uma caminhada que deve ser percorrida na escuta 
atenta de Deus, na observância total aos seus planos. A Quaresma é um momento forte 
para rever essa caminhada. As Leituras bíblicas de hoje ajudam-nos...Na 1a Leitura, vemos 
a caminhada de Abraão: Deus chama Abraão, convida-o a deixar a terra e a família e a 
partir ao encontro de uma outra terra, para ser um sinal de Deus no meio dos homens. Deus 
oferece-lhe a sua bênção e a promessa de uma família numerosa, que será testemunha da 
Salvação de Deus diante de todos os povos.Diante do desafio de Deus, Abraão pôs-se a 
caminho. Abraão percebe o projeto de Deus e segue-o de todo o coração. Confiante na 
Palavra de Deus, mostrou-se disposto a deixar tudo  e iniciou uma caminhada em busca da 
Terra Prometida. Também nós somos peregrinos em busca de uma Terra Prometida.Na 2ª 
leitura, São Paulo exorta Timóteo a superar a sua timidez e a ser um modelo de fidelidade 
no testemunho da fé. É um apelo aos seguidores de Jesus, a serem verdadeiras 
testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada poderá afastar o discípulo dessa 
responsabilidade. No Evangelho, vemos a Caminhada de Jesus: A caminho de Jerusalém, 
Jesus faz o primeiro anúncio da Paixão O caminho da salvação esperado pelos discípulos é 
bem diferente. Por isso, ficam profundamente desanimados e frustrados. A aventura parece 
encaminhar-se para um grande fracasso. Para fortalecer o ânimo profundamente abalado 
dos discípulos, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e revela-lhes no Monte Tabor a 
glória da divindade. Após um momento de medo, eles reencontram a paz e a alegria. Com a 
TRANSFIGURAÇÃO, Mateus quer duas coisas: - Revelar: QUEM É JESUS: É "o Filho 
amado do Pai" e - Convidar: "Escutem o que ele diz". 
Pela Transfiguração, Deus demonstra que uma existência feita dom não é fracassada, 
mesmo quando termina na cruz. A Celebração da Transfiguração de Jesus nos faz 
Testemunhas vivas da meta que nos aguarda. Por que Moisés e Elias? Eles representavam 
para os israelitas todo o Antigo Testamento. Jesus é a explicação e a realização de toda a 
Lei e os Profetas. No Monte Sinai, falavam com Deus, aqui estão falando com Jesus...- Israel 
era o filho predileto de Javé.  Jesus é o Filho predileto do Pai, que os discípulos devem 
ouvir. Por isso: "os três levantaram os olhos e viram só Jesus." Moisés e Elias 
desapareceram, já cumpriram a sua missão: apresentar ao mundo o Messias, o novo 
Profeta, o novo Legislador. O Prefácio resume o sentido do evangelho de hoje: "Cristo, 
depois de anunciar a morte a seus discípulos, mostrou-lhes no Monte santo o esplendor de 
sua glória para testemunhar, de acordo com a Lei e os Profetas, que a Paixão é o caminho 
da Ressurreição." A Nossa caminhada para Deus: Também nós somos chamados por 
Deus a uma caminhada, que é íngreme e difícil, como a escalada de uma alta montanha. No 
final dessa viagem, que começa com o BATISMO, seremos envolvidos pela mesma "nuvem 
luminosa", que envolveu o Mestre e brilharemos como o sol no reino do Pai. Como os 
apóstolos, também seremos tentados a desanimar. Mas Jesus nos dá força para enfrentar e 
olhar além. Ao transfigurar-se aos apóstolos na glória da Trindade, quis manter viva neles a 
chama da esperança. Com a sua morte, o sonho não tinha acabado. Por isso, eles e nós não 
devemos desanimar, por causa da cruz."Descer o Monte" 
Na Transfiguração, Jesus nos revela também o valor da Vida. Em Jesus aparece a beleza do 
ser humano, que deve ser respeitado em todas as etapas da sua existência e com ele toda 
natureza que o envolve. Diante das ameaças e agressões à Vida, Jesus nos 
tranqüiliza:"Levantai-vos. Não tenhais medo!". Convida-nos a "descer o Monte" e retomar a 
dolorosa caminhada em defesa da Vida.Pela Transfiguração, Jesus mostra que essa 
realidade hostil, em que vivemos, pode e deve ser mudada, transfigurada...O caminho é 
escutar o Filho amado e segui-lo com fidelidade... 
Que a Caminhada Quaresmal nos ajude a descobrir esse Cristo glorioso, a escutar e acolher 
a sua voz para que a Páscoa aconteça dentro de cada um de nós 


