















Do Evangelho de S. Mateus

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».

Gén 12,  1-4a         Sl 32 (32) 
2 Tim 1, 8b-10      Mt 17,  1-9
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“Levou-os a um alto monte 
e transfigurou-se”            (Mt 17, 1-2)

1. Os dois primeiros domingos da Quaresma 
marcam a caminhada quaresmal até à Páscoa. 
Nas tentações de Jesus no deserto, no 
Domingo passado, e na transfiguração no 
monte, este Domingo, podemos antever o 
mistério pascal. Por um lado a luta de Jesus 
com o tentador como que antecipa o duelo 
da sua Paixão; por outro, a luz resplandecente 
do seu corpo transfigurado como que 
antecipa a glória da sua Ressurreição. Por um 
lado, como homem, Jesus partilha connosco a 
experiência das tentações; por outro, 
contemplamo-lo como Filho de Deus que 
assume a nossa humanidade para a elevar à 
glória da divindade. E tal 
c o m o o r e l a t o d a s 
tentações, também o 
relato da transfiguração 
não pode ser entendido 
como uma reportagem 
jornalística. Trata-se de 
uma catequese teoló-
gica,  um acontecimento 
interpretado pelos 
evangelistas à luz da 
fé pascal. Assim 
sendo, o que nos 
e n s i n a n e s t e  
segundo domingo 
d a Q ua re sma o 
evangelista Mateus?





2. Para entendermos esta catequese de Mateus, é 
necessário ter presente o relato do Antigo Testamen-
to  que se encontra no capítulo 24 do livro do Êxodo. 
Moisés subiu ao monte e levou consigo três dos seus 
colaboradores: Aarão, Nadab e Abiú. Quando chegaram 
ao cimo do monte, Moisés foi envolvido por uma nuvem 
e o seu rosto fi cou transfi gurado pelo esplendor da 
glória divina. Nesta comparação percebemos que a 
transfi guração de Jesus é muito mais do que uma simples 
revelação aos três apóstolos. A fi nalidade dos evangelistas 
que relatam a transfi guração de Jesus é apresentar Jesus 
como o novo Moisés. Ele é o Messias, o Filho de Deus, 
aquele que entrega ao povo a nova Lei como, aliás, fomos 
vendo em semanas anteriores. A transfi guração no monte 
Tabor revela a identidade de Jesus: ele é o novo legislador 
que devemos escutar.

3.  Além de manifestar a sua identidade, também nos 
convida a subir com Ele ao monte. É curioso verificar que 
Jesus sobe ao monte em momentos importantes da sua 
vida: vence a última tentação (Mt 4, 8), proclama as bem-
aventuranças (Mt 5, 1), faz a multiplicação dos pães (Mt 
15, 29), envia os seus discípulos a anunciar o Evangelho a 
todos os povos (Mt 28, 16). No sentido bíblico, o monte é 
lugar de oração, é lugar de proximidade e de encontro 
com Deus. Hoje convida-nos a subir ao monte Tabor. 
Porquê? Porque nos quer dar força e coragem para 
depois subirmos com Ele ao calvário. A glória do Tabor 
mostra-nos o que há para lá do sofrimento da cruz: 
antecipa a alegria da Páscoa que nos abre a porta da 
eternidade. Como só depois do calvário percebemos o 
sentido pleno da vida, neste exigente caminho Ele vai-nos 
revelando o amor que o Pai nos tem.

Senhor Jesus, muitas vezes desanimo na caminhada 
da vida. Quero seguir-Te e sentir-Te ao meu lado, 
mas nem sempre abro os olhos para Te reconhecer. 
Ajuda-me nesses momentos de fraqueza. Revela-me 
a Tua glória, dá-me força, toca-me e diz-me 
também a mim: “Levanta-te! Não tenhas medo”.  
Amén.

Evangelho do próximo Domingo: João 4, 5-42 

Papa Francisco:
“Ainda hoje Satanás 
invade a vida das 
pessoas para as tentar 
com as suas propostas 
convidativas; ele 
mistura a sua com as 
muitas vozes que 
tentam domar a 
consciência. 
As mensagens vêm 
de muitos lugares 
convidando-nos a 
“deixar-nos tentar” 
para experimentar 
a emoção da 
transgressão.  
A experiência de Jesus 
ensina-nos que a 
tentação é o 
propósito de 
enveredar por 
caminhos alternativos 
aos de Deus: “Faz isto, 
não há nenhum 
problema, depois 
Deus perdoa! 
Concede-te um dia de 
alegria...” 
- “Mas é pecado!” - 
“Não, não é nada…”. 
Caminhos alternativos, 
caminhos que nos dão 
a sensação de 
autossuficiência, de 
desfrutar a vida como 
fim em si mesma. Mas 
tudo isto é ilusório: 
depressa percebemos 
que quanto mais nos 
afastamos de Deus, 
tanto mais 
desamparados e 
indefesos nos 
sentimos diante dos 
grandes problemas da 
existência.

Angelus, 01.03.2020









Rir faz bem!
O filho:
- Pai, preciso de um dicionário para ir 
para a escola.
O pai:
- Olha, filho, vai a pé, que eu também 
fui!
———

Entre amigos:
- Ontem estive numa exposição 
canina…
- Boa! E ganhaste algum prémio?
———

O médico ao doente:
- Não consigo ver bem a origem da 
sua doença. Deve ser do álcool…
O doente:
- hic! Não se preocupe, shô tor.  hic! 
Voltarei noutro dia em que o shô tor 
esteja sóbrio! hic!

Ora adivinhe!
1. Quando é que dois mais dois é 
igual a cinco?
2. Quem é canta sem ser com a 
garganta?
3. Quem o faz não o usa; quem o 
compra não o usa; que o usa não o 
vê. O que é?
4. Tem chapéu e não tem cabeça; tem 
um pé e não usa sapato. O que é?
5. Há um burro branco, outro negro 
e outro loiro. Qual dos três é o mais 
esperto?

Cúmulos
De um benfiquista: ser do signo do 
‘leão’.
De um bombeiro: não conseguir 
apagar a sede.
De um polícia: prender um ribeiro que 
murmura.
De um preguiçoso: levantar-se mais 
cedo só para estar mais tempo sem 
fazer nada.

O amor e a loucura                            (III)
Quando a Loucura já estava lá por volta dos 
999.999, o Amor ainda não tinha encontrado 
um local para se esconder, pois já estavam 
todos ocupados, até que encontrou uma 
roseira e, carinhosamente decidiu esconder-se 
entre as suas flores.
Terminada a contagem, a primeira a aparecer 
foi a Pressa. A loucura logo a encontrou apenas 
a 3 passos de uma pedra. Depois escutou-se a 
Fé falando com Deus, no céu. Logo a seguir 
sentiu-se vibrar a Paixão e o Desejo no vulcão. 
Num descuido, a Loucura encontrou a Inveja e, 
claro, logo pôde deduzir onde estava o Triunfo. 
Ao Egoísmo não teve de fazer muito esforço 
para o procurar, pois ele saiu disparado de seu 
esconderijo que, na verdade, era um ninho de 
vespas. Já um pouco cansada e sedenta, a 
Loucura aproximou-se de um lago e descobriu 
a Beleza. A Dúvida ainda foi mais fácil de 
encontrar, pois estava sentada numa cerca, 
hesitante, sem conseguir decidir de que lado se 
haveria de esconder. E, assim, a Loucura lá foi 
encontrando todos os que se tinham 
escondido: o Talento entre a erva fresca, a 
Angústia numa cova escura, a Mentira atrás do 
arco-íris (mentira, que estava no fundo do 
oceano), e também encontrou o Esquecimento 
que já se tinha esquecido que também estava a 
brincar às escondidas.                             (continua)

E esta, hein?!
Contra o coronavírus mastigue duas cabeças de 
alho. Não serve para nada, mas todos ficarão a 
uma distância segura de si!

Santo triste é triste santo!



Estrela da Manhã: novo layout
O Boletim Paroquial Estrela da Manhã 
estreia hoje a nova configuração e 
apresenta também o novo logotipo. A 
concepção da ideia foi sendo trabalhada 
por uma equipa de colaboradores da 
paróquia do Fundão. O novo trabalho 
gráfico foi concebido graciosamente por 
Daniel Geada Batista.

8 Março: Procissão dos Passos
Na tarde deste Domingo, 8 de Março, 
irá realizar-se pelas ruas do Fundão a 
tradicional procissão dos Santos Passos, 
nos quais se recordarão os passos 
percorridos por Jesus com a cruz, entre 
o pretório e o calvário, em Jerusalém. 

COVID-19: plano de contingência
A paróquia do Fundão, em caso de 
necessidade, adoptará como plano de 
contingência as indicações da DGS e da 
Protecção Civil. A nível catequético 
seguirá as indicações que os Ministérios 
da Educação e da Saúde decretarem 
para as escolas da cidade. A nível 
litúrgico já implementou as indicações 
da Conferência Episcopal. 

8/15 de Março: Semana Cáritas
Inicia-se hoje a Semana da Cáritas. Até 
15 de Março decorre a nível nacional o 
peditório de rua anual. Os ofertórios 
das missas do próximo Domingo 
reverterão a favor desta rede de 
instituições católicas de apoio social. O 
dinheiro recolhido em cada Diocese 
reverterá a favor da própria Cáritas 
Diocesana e das Cáritas Paroquiais. Ao 
longo de 2019, a rede nacional Cáritas 
registou o atendimento a perto de 100 
mil pessoas carenciadas, através de 
diversos projectos sociais. Este ano o 
lema desta semana é:  “Cáritas é amor:  
Amor é agora.”

Jornada de Oração: 
“24 horas para o Senhor”
A paróquia do Fundão vai aderir à iniciativa 
mundial intitulada “24 horas para o Senhor”. 
Nos últimos anos, por vontade do Papa 
Francisco, na sexta-feira e sábado que 
antecedem o quarto domingo da Quaresma, 
muitas igrejas têm-se mantido de portas 
abertas durante 24 horas, com exposição do 
Santíssimo Sacramento e possibilidade de 
Confissões. Este ano, estes dias calham a 20 
e 21 de Março. Na igreja matriz, esta jornada 
começará às 19h00 de sexta-feira, dia 20, e 
terminará às 19h00 de sábado, dia 21, com a 
celebração da Missa Vespertina. 

Côngrua: Contributo Paroquial
O Conselho Económico Paroquial do 
Fundão apresentou no passado Domingo 
um novo modelo de envelope que pode ser 
usado para facilitar a entrega do contributo 
paroquial das famílias da paróquia do 
Fundão. Na igreja matriz serão disponibiliza-
dos os envelopes nos quais se poderá colo-
car a oferta que depois poderá ser entregue 
na secretaria paroquial ou nos sacos do 
ofertório das missas. A côngrua não é uma 
oferta anónima e quem o desejar pode 
receber um recibo dedutível no IRS, bastan-
do indicar o número de contribuinte. Geral-
mente está estabelecido que a côngrua anual 
corresponda ao salário de um dia de 
trabalho por agregado familiar. A côngrua 
deveria ser uma das mais importantes fontes 
de receita do Fundo Económico Paroquial. É 
a partir deste Fundo que se provê, não só a 
honesta sustentação dos ministros do culto 
na paróquia, como todas as despesas 
referentes à vida paroquial, tanto ao nível 
administrativo, como pastoral, formativo e 
litúrgico. Quem desejar pode pedir mais 
informações na Secretaria Paroquial, ou ao 
pároco, ou aos membros do Conselho 
Económico Paroquial. 

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00


