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«ESTE É O MEU FILHO MUITO AMADO: ESCUTAI-O».
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Ele me chamará, e eu responderei;
hei-de libertá-lo e glorificá-lo; enchê-lo-ei de longos dias.
CÂNTICO PARA A DINÂMICA QUARESMAL
A árvore da vida manifestou-se na Cruz do Senhor.
Felizes, felizes daqueles que pondo toda a sua esperança na cruz,
desceram, desceram à água do Batismo.
PRIMEIRA LEITURA Gen 12, 1-4ª Vocação de Abraão, pai do povo de Deus
Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: «Deixa a tua terra, a tua família e a
casa de teu pai e vai para a terra que Eu te indicar. Farei de ti uma grande
nação e te abençoarei; engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar; por ti

serão abençoadas todas as nações da terra». Abrão partiu, como o Senhor
lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22)
Refrão: Esperamos, Senhor.
Esperamos, Senhor, na Vossa Misericórdia.
Na Vossa Misericórdia.
SEGUNDA LEITURA 2 Tim 1, 8b-10 Deus nos chama e ilumina
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas
do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada em
Cristo Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a
vida e a imortalidade, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a
Deus.
EVANGELHO Mt 17, 1-9 «O seu rosto ficou resplandecente como o sol»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o
seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se
brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro disse
a Jesus: «Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três
tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele falava,
quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma
voz dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O». Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de
rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: «Levantai-vos e não temais». Erguendo os olhos, eles não
viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes
esta ordem: «Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar dos mortos». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.

CÂNTICO DE OFERTÓRIO
Senhor, ouvi a minha súplica, o meu gemido, a minha prece.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João,
conduziu-os ao alto dum monte e transfigurou-se diante deles.
CÂNTICO PÓS-COMUNHÃO
Jesus Cristo, ó Porta do Reino, és o Cordeiro da Nova Aliança.
Bendito sejas, Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ó Porta do Reino, és o Cordeiro da Nova Páscoa.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«E transfigurou-Se diante deles». Para que os discípulos pudessem suportar as dificuldades do caminho da cruz, Jesus antecipou com a transfiguração o mistério da ressurreição. Com a transfiguração/ressurreição Deus revela-nos que está sempre connosco através do Seu Espírito e que caminhamos para um final feliz: a comunhão total e definitiva com o nosso Deus. E
quem sabe que caminha para um final feliz tem forças para superar as dificuldades do presente. Quem tem um porquê e um para quê na vida é capaz
de suportar qualquer como. É assim a transfiguração de Jesus uma luz que
se acende no meio das trevas e das dificuldades do presente. Eis o desafio
para esta semana: acolher a luz da transfiguração.

TODOS AQUI RENASCEMOS – DINÂMICA QUARESMAL
2ª SEMANA DA QUARESMA - REVESTIR
O Evangelho do 2.º domingo coloca-nos diante da cena da Transfiguração
de Jesus, onde se nos oferece o protótipo do nosso destino pascal de transformação e de vida. Perspetiva-se aqui o Batismo, como sacramento da fé
e da filiação divina. A simbologia das vestes brancas, lida em perspetiva
batismal, recorda-nos que, pelo Batismo, somos revestidos de Cristo (Gl
3,27). Desde o início da Quaresma, somos desafiados, não tanto a rasgar as
nossas vestes (Jl 2,13), mas os corações.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE
RITUAL DO BAPTISMO – PRELIMINARES GERAIS
II. FUNÇÕES E MINISTÉRIOS NA CELEBRAÇÃO DO BAPTISMO
7. A preparação do Batismo e a formação cristã são grande dever do povo de
Deus, isto é, da Igreja, que transmite e alimenta a fé recebida dos Apóstolos. Pelo
ministério da Igreja, os adultos são chamados pelo Espírito Santo ao Evangelho,
e as crianças são batizadas e educadas na fé da mesma Igreja.
Importa muito, pois, que, já na preparação do Batismo, os catequistas e outros
leigos cooperem com os sacerdotes e diáconos. Além disso, é de toda a conveniência que o povo de Deus, representado não só pelos padrinhos, pais e parentes
mais próximos, mas também, na medida do possível, pelos amigos e familiares,
vizinhos e alguns membros da Igreja local, tome parte ativa na celebração do
Batismo, para que deste modo se manifeste a fé comum e se exprima comunitariamente a alegria com que os neobatizados são recebidos na Igreja.
8. Segundo costume antiquíssimo da Igreja, o adulto não deve ser admitido ao
Batismo sem um padrinho, escolhido de entre os membros da comunidade cristã,
o qual o ajudará pelo menos na última preparação para o sacramento e, após o
Batismo, contribuirá para a sua perseverança na fé e na vida cristã.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

08 A 14 MARÇO

VIA SACRA. Durante o Tempo da Quaresma faremos a meditação da Via Sacra na igreja paroquial. Às terças, quintas, sextas e domingos às 17:15 horas;
às quartas, às 08:15 horas e aos sábados, às 16:45 horas.
LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial.
CAMINHADA QUARESMAL. No sábado, dia 28 de março, faremos a Caminhada Quaresmal. Faremos um percurso de 15 km – pela ecopista de Valença, entre a Nª Srª da Cabeça de Valença e Nª Srª da Cabeça, em Cortes,
Monção. A saída da igreja paroquial será às 07:00 horas e a chegada está
prevista para as 19:00 horas. O almoço deverá ser transportado por cada
um ao longo da caminhada, e lembramos o uso de roupa e calçado adequado para o efeito. Quem quiser participar pode inscrever-se na sacristia
da igreja paroquial até ao dia 15 de março, e fazer o pagamento de 12,00€
(no ato da inscrição).

