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DOMINGO II DA QUARESMA
EVANGELHO Lc 9, 28b-36

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João
e Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto
orava, alterou-se o aspeto do seu rosto e as suas
vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois
homens falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que,
tendo aparecido em glória, falavam da morte de
Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro
e os companheiros estavam a cair de sono; mas,
despertando, viram a glória de Jesus e os dois
homens que estavam com Ele. Quando estes se
iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como
é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma
para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Não
sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava,
veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e
eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na nuvem.
Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu
Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se fez
ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram
silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram nada
do que tinham visto.
Palavra da Salvação

ESCUTAR A “LUZ” (JESUS) NO MEIO DA ESCURIDÃO
REFLEXÃO DOMINICAL

Neste II domingo da Quaresma, o Evangelho proposto
para a nossa meditação é o da Transfiguração,
segundo São Lucas (9, 28b-36). Contudo, o Evangelista
não utiliza a palavra Transfiguração, apenas se refere
à alteração do rosto de Jesus e das Suas vestes.
A Transfiguração mostra-nos duas atitudes
fundamentais: a primeira é a de afastar do coração
dos Apóstolos o desespero diante da humilhação
da cruz e o pensamento de uma missão fracassada;
e a segunda é a esperança. Na caminhada para
Praça Fernando Lopes Graça, 2785-625 São Domingos de Rana
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Jerusalém o primeiro anúncio da Paixão e Morte de
Jesus abalou profundamente a fé dos Apóstolos.
Deitou por terra os seus planos de glória e de poder.
No caminho para a Cruz, no meio da escuridão do
medo que assaltava o coração dos discípulos, Jesus
acende-lhes uma luz de esperança e de confiança
no futuro.
Jesus subiu a um monte para rezar e, através da
Transfiguração, ensinou os Seus apóstolos que a cruz
é apenas o meio para chegar ao fim e não é o fim
em si. Isto é, a Sua
vida não termina na
cruz mas na glória
da ressurreição. Ele
ia vencer o poder
da morte, sendo a
cruz o caminho da
salvação. Através
da Transfiguração antecipa-se a vitória da Páscoa e
chegamos à compreensão de que a última palavra
não é o mal, o sofrimento ou a morte, mas sim o
amor e a ressurreição.
Para o Evangelista São Lucas tudo começou com a
oração. Jesus entrou em profunda intimidade com
o Pai. Na oração tudo se transforma e muda. Na
oração o Senhor transforma sempre a nossa vida,
transforma o nosso rosto desfigurado pelo medo
e faz-nos ver a realidade com olhos de esperança.
Na oração descobrimos o verdadeiro rosto do Pai e
Ele torna-Se presente na nossa vida. A nuvem indica
a presença de Deus, pois era na nuvem que Deus
manifestava a Sua presença quando conduzia o Seu
Povo através do deserto.
A Transfiguração confirma a identidade de Jesus
como Filho muito amado do Pai e convida-nos a
escutar a Luz que é Jesus Cristo. “Quando Jesus
entra na nossa vida, Ele transfigura-a, deifica-a por
meio da fulgurante luz do Seu rosto”, disse o cardeal
Robert Sarah. Por isso, neste segundo domingo da
Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que
o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à
vida nova. E este não é senão o caminho da escuta
atenta de Deus e dos Seus projetos, o caminho da
obediência total e radical aos planos do Pai.

Que Deus nos dê um coração dócil e a obediência
para estarmos sempre na Sua presença.
Pista de Reflexão:

• Como reajo nos momentos de escuridão da vida?
Além do habitual desespero, o que mais faço? O
caminho que Jesus hoje nos ensina é o da oração.

D. José Traquina termina a sua mensagem referindo
que "a missão da Caritas – o amor que transforma
– é animar a nossa solidariedade com a delicadeza
da amabilidade, para podermos viver efetivamente
a nossa vida com todos, numa só família humana".
Fonte: Rádio Renascença.

Uma excelente semana para vós. Rezemos pela
Ucrânia e pela paz no mundo.
Pe. Andrew Prince

DOAÇÕES SOS UCRÂNIA
ONDE PODEM DEIXAR AS VOSSAS OFERTAS

CONVITE AOS PORTUGUESES PAR A
EXERCITAREM A AMABILIDADE
D. JOSÉ TRAQUINA

Para assinalar esta semana, o presidente da Comissão
Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana
escreveu uma mensagem que começa por recordar
a pandemia em que "atravessámos um período de
uma enorme solidariedade na dor, de um grande
empenho no reinventar da proximidade e o cuidado
com os mais frágeis".
Sublinha, mais à frente, que "cada um de vós tem
consigo, passados estes meses, um saber único: a
vossa experiência pessoal".
O também bispo de Santarém diz que "não ignoro
a vossa preocupação acerca da sustentabilidade
das respostas, mas estou certo: a vossa experiência
corresponde a um saber e ao sabor do Evangelho, luz
do mundo e sal da terra, que não se podem perder”.
Para D. José Traquina, "só o amor transforma. É
Caritas. Só o amor tem essa força, esse dinamismo
que é capaz de transformar o mundo em que vivemos
numa terra de paz, num mundo de irmãos".
Chama ainda a atenção para a amabilidade, "tão
discreta e tão preciosa para este tempo que vivemos".
O prelado lembra palavras do Papa Francisco, que
na Encíclica Fratelli Tutti, diz que, se formos amáveis,
seremos capazes de "prestar atenção, oferecer um
sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar
um espaço de escuta no meio de tanta indiferença".
Em sua opinião, “este esforço, vivido dia a dia, é
capaz de criar aquela convivência sadia que vence
as incompreensões e evita os conflitos."
E acrescenta "o exercício da amabilidade não é um
detalhe insignificante, nem uma atitude superficial
ou burguesa. Dado que pressupõe estima e respeito,
quando se torna cultura numa sociedade, transforma
profundamente o estilo de vida, as relações sociais".
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• Escola Fixa de Trânsito de São Domingos de Rana
| Rua do Pinhal N.º 211, Bairro da Tojeira, 2585-183
São Domingos de Rana.
• Os Vinhais | Bairro Além das Vinhas, Rua das Flores
n.º 56, 2785-063 S. Domingos de Rana.
• Desportivo Monte Real | Rua João de Deus, n.º
121, 2785-141 S. Domingos de Rana - Horário: Sáb.
e dom. das 14h00 às 18h00.
• Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril Trajouce |
Estrada Nacional 249-4, Rossio Pequeno, 2785-670
S. Domingos de Rana - Horário: de 2.ª a sab. das
14h30 às 18h00.
• Troupe União Primeiro de Dezembro Caparidense
| Calçada Primeiro de Dezembro, n.º 155, Caparide,
1775-031 São Domingos de Rana - Horário: 2.ª a 5.ª
das 18h00 às 19h00.

AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS

• A Semana Nacional da Cáritas, iniciativa que junta
toda a sua rede nacional constituída por 20 cáritas
diocesanas, vai decorrer entre 13 e 20 de março,
este ano com o tema "O amor que transforma".
• Peditório Cáritas: serão precisos voluntários para a
realização de peditórios nos supermercados. Quem
estiver interessado é favor falar com o Pároco.
• No próximo dia 19 de março celebraremos a
Solenidade de São José. A Paróquia irá realizar
duas eucaristias neste dia, no seguinte horário:
09h00 em Tires e 10h00 em Caparide.
• Renúncia Quaresmal: destinada para a Diocese
de Palai, na Índia e para a Cáritas de Lisboa no
apoio ao povo Ucraniano.
• Ofertas em dinheiro e géneros em prol ao povo
Ucraniano. Os donativos em espécie podem ser
entregues nos locais publicados no átrio da Igreja.
As ofertas em dinheiro poderão ser entregues
diretamente ao Pároco.

