






Do Evangelho de S. Marcos

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João e subiu só com eles para um 
lugar retirado num alto monte e 
transfigurou-Se diante deles. As 
suas vestes tornaram-se resplande-
centes, de tal brancura que nenhum 
lavadeiro sobre a terra as poderia 
assim branquear. Apareceram-lhes 
Moisés e Elias, conversando com 
Jesus. Pedro tomou a palavra e disse 
a Jesus: «Mestre, como é bom es-
tarmos aqui! Façamos três tendas: 
uma para Ti, outra para Moisés, 
outra para Elias». Não sabia o que 
dizia, pois estavam atemorizados. 
Veio então uma nuvem que os 
cobriu com a sua sombra, e da 
nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este 
é o meu Filho muito amado: escu-
tai-O». De repente, olhando em 
redor, não viram mais ninguém, a 
não ser Jesus, sozinho com eles. Ao 
descerem do monte, Jesus orde-
nou-lhes que não contassem a 
ninguém o que tinham visto, en-
quanto o Filho do homem não 
ressuscitasse dos mortos. Eles 
guardaram a recomendação, mas 
perguntavam entre si o que seria 
ressuscitar dos mortos.

Génesis 22, 1-18    Salmo 115(116)
Romanos 8, 31b-34      Marcos 9, 2-10
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“Subiu para um lugar retirado 
num alto monte…” (Mc 9, 2)

1. Todos os anos, no segundo domingo da 
quaresma, somos convidados a subir com 
Jesus “a um lugar retirado num alto monte” (Mc 
9, 2). Assim como convidou Pedro, Tiago e 
João a fazer uma forte experiência de oração 
no Tabor, também nos convida a sentir a 
presença gloriosa de Deus Pai e nos revela a 
luz resplandecente do Seu rosto. Subir ao 
Tabor, ajuda-nos a fortalecer e a exercitar a 
nossa fé para, depois, suportar-mos também 
as agruras da subida a um outro monte, o 
Calvário. Provavelmente, gostaríamos de não 
ter de subir a este último. Talvez preferísse-
mos fazer apenas a experiência da alegria do 
Tabor, da paz que brota da maravilhosa 
presença de Deus. Mas constatamos, na reali-
dade da nossa existência terrena, que são 
muitos os ‘montes calvários’ que temos de 
subir com pesadas cruzes.



2. Nos relatos da transfiguração de Jesus, os evangelistas 
oferecem-nos muitos pormenores de grande significado 
bíblico e enorme riqueza espiritual: o alto monte, as 
vestes resplandecentes, as três tendas, a sombra da 
nuvem, a voz de Deus. Neles se revêem as esperanças do 
Antigo Testamento - a Lei e os Profetas - que Moisés e 
Elias representam, e é antecipada a glória da Ressurreição. 
Mas a transfiguração serviu também para tocar profunda-
mente o coração dos discípulos que acompanharam Jesus 
numa forte experiência de oração. Esta experiência de 
proximidade com o divino foi tão intensa que levou Pedro 
a exclamar: “Mestre, como é bom estarmos aqui!” (v. 5). 
Deste modo Jesus quer que a luz da Sua transfiguração, 
sinal da luz da Sua ressurreição, ilumine, desde já, os 
corações dos discípulos para serem fortes quando tive-
rem de passar pela obscuridade da sua Paixão e Morte, 
quando o escândalo da cruz for insuportável para eles.

3. Todos necessitamos desta luz resplandecente para 
superar as provações da vida. E  essa luz que brota de 
Cristo encontramo-la sobretudo na oração que nos 
aproxima de Deus. Oração que não é feita apenas de 
palavras, pedidos e súplicas, mas que é contemplação, 
entrega confiante, abandono de nós próprios nas Suas 
mãos. No fundo, na experiência do Tabor foi isto que os 
discípulos puderam sentir e é esta experiência que 
também nós somos convidados a fazer: subir ao monte da 
oração para contemplar a luz resplandecente de Deus. 
Nos ‘montes Tabor’ da nossa vida, na oração que brota do 
coração, nos momentos de contemplação, percebemos 
que é o próprio Deus que desce e nos envolve com a Sua 
presença. Nesses momentos, talvez raros, mas essenciais, a 
oração torna-se fonte de luz interior, capaz de iluminar o 
caminho, seja na descida do Tabor, seja na subida ao 
Calvário.
Senhor Jesus, convida-me a subir contigo ao monte da 
oração e mostra-me o teu rosto resplandecente. Quero 
permanecer na tua luz, nem que seja por breves ins-
tantes, para poder contemplar o teu rosto de amor e 
verdade. Esta intensa experiência de oração tornar-
me-á mais forte para, depois, subir contigo ao outro 
monte, o doloroso monte do Calvário. Ámen.
Evangelho do Domingo III da Quaresma:  João 2, 13-25

Papa Francisco

“No tempo da 
Quaresma, o Espírito 
Santo também nos 
exorta, como Jesus, 
a entrar no deserto. 
Não se trata 
- como já vimos - 
de um lugar físico, 
mas de uma dimensão 
existencial na qual 
permanecemos em 
silêncio, escutamos a 
palavra de Deus, 
«para que a verdadeira 
conversão se realize 
em nós».
Não tenhamos medo 
do deserto, procuremos 
mais momentos de 
oração, de silêncio, 
para entrarmos 
em nós mesmos. 
Não receemos. 
Somos chamados a 
caminhar pelas veredas 
de Deus, renovando as 
promessas do nosso 
batismo: renunciar a 
Satanás, a todas as suas 
obras e a todas as suas 
seduções. 
O inimigo está ali à 
espreita; estai atentos. 
Nunca dialogueis com 
ele. 
Confiamo-nos à 
intercessão materna da 
Virgem Maria.

   Angelus, 21.02.2021

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210221.html








 




Santo triste é triste santo!
Rir faz bem! 
Na aula de Matemática…
- Martim, supõe que tinhas vinte euros 
no bolso, mas perdeste cinco euros. 
O que tens agora no bolso?
- Um buraco, senhor professor! 

Na turma ao lado, pergunta outra professora:
- Meninos, o que se deve fazer para 
repartir onze batatas por sete pessoas?
- Puré de batata, senhora professora!

Entre amigos…
O Armando desabafava com o amigo.
- Não sei o que hei-de oferecer à minha 
mulher…
- Porque não lhe perguntas o que é que ela 
quer receber?
- Estás doido! Tenho lá dinheiro para isso!

Grande lição: 
“Ninguém é feliz sozinho!”
Um professor deu um balão a cada aluno. 
Pediu-lhes que cada um insuflasse o 
balão, escrevesse nele o próprio nome e 
o deitasse para o meio da sala. Em segui-
da o professor misturou todos os balões 
e deu cinco minutos aos alunos para en-
contrarem o seu balão. Apesar da agita-
ção, poucos encontraram o balão com o 
seu nome. Então, o professor pediu aos 
alunos que pegassem no primeiro balão 
que encontrassem e o entregassem ao 
colega cujo nome estivesse escrito nesse 
balão. Em menos de um minuto cada um 
ficou com o seu próprio balão!… 
Assim o professor ensinou aos alunos: 
- Esses balões são como a felicidade. É 
difícil encontrá-la se cada um procurar 
apenas a sua felicidade! Mas, se nos 
preocuparmos com a felicidade dos 
outros, com a felicidade de todos… 
então, também encontraremos a nossa!

Cantinho da Catequese 
Nesta coluna dedicada à Catequese, damos 
resposta a perguntas comuns de crianças (e 
também de adultos) sobre a Fé. É um trabalho 
de Sebastien Antoni publicado na revista 
francesa Le Pèlerin, traduzido pelo Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultura.

4. Porque é que Deus é invisível?
Se pudéssemos ver Deus, como o imagina-
rias? Como um homem velho com uma 
longa barba? Estaria Ele no cimo de uma 
montanha ou sentado nas nuvens? É difícil 
representá-lo. Sabes porque é que ninguém 
viu Deus? Criador do mundo, ele ultra-
passa a nossa condição humana. Contraria-
mente a nós, não está limitado pelo espaço 
nem pelo tempo. É uma «presença de 
imensidão». Dado que Deus está em todo 
o lado, não está "em nenhum lado" fixo. E 
Jesus? Ele aceitou tornar-se visível, dirás tu. 
Tens razão. Ele é a imagem do Deus 
invisível, o rosto humano que Deus permi-
tiu tomar para que, através do seu Filho, 
possamos compreender a sua presença e 
o seu amor por nós. Por isso, olhemos 
para Jesus, porque Ele nos mostra Deus.

https://www.lepelerin.com/foi-et-spiritualite/questions-d-enfants/





Aura Miguel no Estrela da Manhã
Aura Miguel é a convidada do programa 
radiofónico da paróquia deste domingo, 28 
de Fevereiro, dia em que se completam 8 
anos desde a resignação do Papa Bento 
XVI. É uma conversa a não perder, às 10h00, 
na RCB, ou então, mais tarde, no podcast on-
line disponibilizado no site da paróquia em 
www.paroquiadofundao.com.

Celebração Familiar Dominical 
Pode ser descarregada aqui a proposta de 
Celebração Familiar para este Domingo. 

Missa Dominical no facebook 
Hoje, às 11h00, partir da igreja do Fundão 
transmitiremos a Missa Dominical [aqui].

Catequese familiar on-line: 2º ano
Sábado, 7 de Março, às 16h30, haverá sessão 
on-line de catequese para o 2º ano.

Dinâmica Quaresmal paroquial
Na página de facebook da paróquia do 
Fundão já foram publicadas 12 orações 
inéditas, nestes primeiros 12 dias da 
Quaresma. Até à Páscoa, a cada dia será 
divulgada uma nova oração inédita, escrita 
por paroquianos, famílias, ou movimentos 
paroquiais. Envie também a sua proposta de 
oração: paroquiadofundao@gmail.com

Padres falecidos em Fevereiro 
Frei César Pinto, religioso capuchinho que 
esteve alguns anos na paróquia de Pínzio, 
arciprestado de Pinhel, diocese da Guarda, 
faleceu no passado dia 24, com 80 anos de 
idade, devido a complicações causadas pela 
Covid-19. Só nos últimos trinta dias 
faleceram em Portugal mais 15 sacerdotes. 
Um deles, o padre António Augusto 
Gonçalves Diogo, do presbitério de Santa-
rém, natural da nossa diocese da Guarda, da 
aldeia do Casteleiro, concelho do Sabugal, 
também foi vítima de Covid-19. 

Retoma das Celebrações públicas 
O Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa remeteu para a sua 
reunião de 9 Março novas orientações 
sobre as celebrações públicas com a 
presença pública de fiéis, esperando-se que 
o seu regresso seja possível em breve.

Celebração pelas Vítimas do Covid 
As Conferências Episcopais de toda a 
Europa estão a promover uma rede de 
oração eucarística em que cada país é 
convidado a celebrar a Santa Missa, num dia 
determinado, pelas já mais de 770 mil 
pessoas que na Europa morreram por 
causa da Covid-19. A Portugal coube 
assumir essa iniciativa no dia 16 de Março.

Semana Cáritas: 75 anos de amor!
A Cáritas Portuguesa vai celebrar, de hoje 
até dia 7 de Março, a Semana Nacional, 
assinalando os seus 75 anos, com o tema: 
“Cáritas, o amor que transforma”.

CNE: Prémio “Cidadão Europeu” 
O Parlamento Europeu distinguiu o Corpo 
Nacional de Escutas com o ‘Prémio Cida-
dão Europeu 2020’, destacando o trabalho 
desta organização católica na educação e 
formação dos jovens para a cidadania ativa.

Orçamento da Santa Sé para 2021
O Papa aprovou o orçamento da Santa Sé 
para 2021 proposto pela Secretaria para a 
Economia que aponta para um défice de 
49,7 milhões de euros. Os postos de 
trabalho e os respectivos custos serão 
mantidos, como tem sido prioridade assu-
mida por Francisco. A notícia do  Vatican 
News refere ainda que mais de dois terços 
das despesas totais serão dedicados ao 
apoio às actividades apostólicas, 17% à 
gestão do património e 15% à actividade de 
administração e serviços.

Hoje, pelas 10h00, no Estrela da Manhã da RCB, conversamos com a vaticanista Aura Miguel

http://www.paroquiadofundao.com
http://bit.ly/Celebracao_IIDomingo_Quaresma
https://pt-pt.facebook.com/paroquiafundao/
mailto:paroquiadofundao@gmail.com
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-02/santa-se-orcamento-2021-secretaria-economia.html
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-02/santa-se-orcamento-2021-secretaria-economia.html

