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EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 9, 2-10)

«Este é o meu Filho muito amado»

Naquele tempo,
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 resplandecentes,
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 estarmos 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: escutai-o».
De repente, olhando em redor,
não viram mais ninguém,
a não ser Jesus, sozinho com eles.
Ao descerem do monte,
Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém
o que tinham visto,
enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos.
eles guardaram a recomendação,
mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos.

Palavra da salvação.

Comentário

O mistério de Cristo transfigurado lança uma luz nova no caminho de penitência para a Páscoa. O cami-
nho é a Cruz, mas o termo é a transfiguração definitiva na Ressurreição final. A transfiguração revela o 
mistério de Cristo, oculto no seu despojo voluntário e ilumina a sua missão sofredora de “Filho do 
Homem”, na revelação da glória do Filho de Deus. A revelação de Deus aos homens e a história da salva-
ção faz-se de monte em monte. Para chegar a este monte tenho de despojar-me da carga inútil de falsos 
apoios e seguranças. Apareceram Moisés e Elias que falavam com Jesus acerca da sua morte. Glória e 
cruz caminham juntos. Não há glória sem cruz, nem dor sem transfiguração. “Este é o meu Filho muito 
amado. Escutai-O”. A voz do Pai exalta o Filho, respondendo ao despojo e humilhação. Ele O envia e 
apresenta, O crucifica e exalta. Batizados em Cristo, também fomos transfigurados à sua imagem. 
Somos, por graça, filhos muito amados, as complacências do Pai, como Jesus. Temos de O escutar.

NoTíciAs

O sacramento da Quaresma

De novo a Páscoa do senhor vai marcar encontro 

connosco nestes dias do ano 2018. Não de sur-

presa, pois quer encontrar-nos preparados para 

acolher tão grande dom.

Mais do que nós próprios, quem nos prepara 

e predispõe para o acolhimento da Páscoa é a 

Quaresma, “sinal sacramental da nossa conversão”, 

como se exprime o papa Francisco na sua mensagem 

quaresmal deste ano. “sinal sacramental” porque 

significa e realiza o mistério que traz consigo.

A Quaresma é um tempo litúrgico que tem 

o seu verdadeiro começo no i Domingo, ao qual 

o Missal chama exordium venerabilis sacramenti 

(“início do venerável sacramento”), e aos seus 40 

dias annua quadragesimalis exercitia sacramenti 

(“observância anual do sacramento da Quaresma”).

Ao exprimir-se deste modo, o Missal segue na 

esteira de Agostinho de Hipona que não receava 

dizer: “Viste um pobre, viste Cristo, pois o pobre é 

sacramento do Senhor”.

estamos habituados a chamar à Quaresma 

espaço de 40 dias de preparação para a Páscoa. 

sabe a pouco falar assim. É mais verdadeiro, mais 

litúrgico e mais profundo chamar-lhe “sacramento, 

ou sinal sacramental, da nossa conversão”, que 

se celebra ao longo de 40 dias e tem por fim 

converter-nos: “Voltai para mim de todo o coração, 

diz o senhor”. É isso exactamente o essencial. 

Tão grande importância da Quaresma vem-lhe 

do mistério que Jesus viveu nos quarenta dias e 

quarenta noites passados no deserto, e que os seus 

amigos encontram agora nos 40 dias da Quaresma.

É essa a razão de tentarmos não perder 

nenhum deles, desde Quarta-feira de cinzas até 

à tarde de Quinta-feira da semana santa, quando 

termina a Quaresma e começa o Tríduo da Paixão, 

da sepultura e da ressurreição do nosso salvador, 

o Tríduo Pascal.

Secretariado Nacional de Liturgia, 2018–02–14

Eutanásia: «Não pode justificar-se a morte 

de uma pessoa com o consentimento desta

Documentos da Conferência Episcopal Portuguesa 

expressam a opinião da Igreja Católica para um 

debate em curso na sociedade nos últimos anos

lisboa, 09 Fev 2018 (ecclesia) — A conferência 

episcopal Portuguesa afirmou a sua opinião sobre a 

proposta de legalização da eutanásia no documento 

“eutanásia: o que está em causa? contributos para 

um diálogo sereno e humanizador”, e que juntou 

26 perguntas e respostas em debate.
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FAlA o PAPA FrANcisco 

angeLus

Praça de são Pedro,

ii Domingo da Quaresma

1 de Março de 2015

«Jesus toma a decisão de mostrar a Pedro, 
Tiago e João uma antecipação da sua glória, 
aquela que Ele terá depois da ressurreição, 
para os confirmar na fé e para os encorajar  

a segui-lo pela vereda da cruz.»

No domingo passado, a liturgia apresentou-nos 
Jesus tentado por satanás no deserto, mas vito-
rioso sobre a tentação. À luz deste evangelho, 
voltamos a ter consciência da nossa condição de 
pecadores, e também da vitória sobre o mal, ofe-
recida a quantos empreendem o caminho de con-
versão e, como Jesus, desejam cumprir a vontade 
do Pai. Neste segundo domingo de Quaresma, a 
igreja indica-nos a meta de tal itinerário de con-
versão, ou seja, a participação na glória de cristo, 
que resplandece no seu rosto de servo obediente, 
morto e ressuscitado por nós.

A página evangélica narra o aconteci-
mento da Transfiguração, que se insere no ápice 
do ministério público de Jesus. ele encontra-se 
a caminho de Jerusalém, onde se hão-de cum-
prir as profecias do «servo de Deus» e onde se 
consumirá o seu sacrifício redentor. Mas as mul-
tidões não entendiam isto: perante a perspectiva 
de um Messias que se opõe às suas expectativas 
terrenas, abandonam-no. contudo, pensam que 
o Messias seria um libertador do domínio dos 
romanos, um libertador da pátria, e portanto esta 
perspectiva de Jesus não lhes agrada e deixam-
-no. Nem sequer os Apóstolos compreendem as 
palavras com as quais Jesus anuncia o êxito da sua 
missão na paixão gloriosa, não entendem! então, 
Jesus toma a decisão de mostrar a Pedro, Tiago e 
João uma antecipação da sua glória, aquela que 
ele terá depois da ressurreição, para os confirmar 
na fé e para os encorajar a segui-lo pelo cami-
nho da prova, pela vereda da cruz. e assim, sobre 
um alto monte, imerso na oração, transfigura-se 
diante deles: o seu rosto e toda a sua pessoa irra-
diam uma luz resplandecente. os três discípulos 

sentem-se amedrontados, enquanto uma nuvem 
os encobre e do alto ressoa — como no Baptismo 
no Jordão — a voz do Pai: «este é o meu Filho 
muito amado. ouvi-o!» (Mc 9, 7). Jesus é o Filho 
que se fez servo, enviado ao mundo para realizar 
através da cruz o desígnio da salvação, para sal-
var todos nós. A sua plena adesão à vontade do 
Pai torna a sua humanidade transparente à glória 
de Deus, que é Amor.

É assim que Jesus se revela como o ícone 
perfeito do Pai, a irradiação da sua glória. É o cum-
primento da revelação; por isso, ao lado da sua 

figura transfigurada aparecem Moisés e elias, que 
representam a lei e os Profetas, como que para 
significar que tudo termina e começa em Jesus, na 
sua paixão e na sua glória.

Para os discípulos e para nós, a exortação 
é a seguinte: «ouvi-o!». escutai Jesus. ele é o 
salvador: segui-o! com efeito, ouvir cristo exige 
que assumamos da lógica do seu mistério pas-
cal, que nos ponhamos a caminho com ele para 
fazer da nossa existência uma dádiva de amor 
ao próximo, em dócil obediência à vontade de 
Deus, com uma atitude de desapego das reali-
dades mundanas e de liberdade interior. em sín-
tese, devemos estar prontos a «perder a nossa 
vida» (cf. Mc 8, 35), oferecendo-a a fim de que 
todos os homens sejam salvos: é assim que nos 
encontraremos na felicidade eterna. o caminho 
de Jesus sempre nos leva rumo à felicidade, não 
vos esqueçais disto! o caminho de Jesus sempre 
nos leva rumo à felicidade! No percurso haverá 
sempre uma cruz, provações, mas no final sempre 
nos leva para a felicidade. Jesus não nos engana, 
pois prometeu-nos a felicidade e no-la concederá 
se caminharmos pelas suas sendas.

com Pedro, Tiago e João, hoje subamos 
também nós a montanha da Transfiguração e 
detenhamo-nos em contemplação da face de 
Jesus, para receber a sua mensagem e para a 
traduzir na nossa vida, a fim de que também 
nós possamos ser transfigurados no Amor. Na 
realidade, o amor consegue transfigurar tudo. 
o amor transfigura tudo! credes nisto? Que nos 
sustenha neste caminho a Virgem Maria, a qual 
agora invocaremos com a oração do Angelus. ☐

Publicado em Março de 2016, o documento da con-

ferência episcopal Portuguesa (ceP) rejeita soluções 

que coloquem em causa a “inviolabilidade” da vida.

“Não pode justificar-se a morte de uma pes-

soa com o consentimento desta. o homicídio não 

deixa de ser um homicídio por ser consentido pela 

vítima: a inviolabilidade da vida humana não cessa 

com o consentimento do seu titular”, refere o texto 

do conselho Permanente da ceP.

o episcopado português divulgou também na 

ocasião um conjunto de perguntas e respostas a res-

peito do fim da vida em que afirmam o “absurdo” 

de um “direito” a morrer.

“É absurdo falar em ‘direito à morte’, como 

seria absurdo falar em ‘direito à doença’, porque o 

direito tem sempre por objecto um bem (a vida, a 

saúde, a liberdade...) na perspectiva da realização 

humana pessoal, e a morte nunca é, em si mesma, 

um bem, pois todos os bens terrenos pressupõem a 

vida, e nunca a morte”, refere o documento.

o texto propõe uma distinção de conceitos, a 

começar pela definição de eutanásia como “uma 

acção ou omissão que, por sua natureza e nas 

intenções, provoca a morte com o objectivo de eli-

minar o sofrimento”.

suicídio assistido, morte assistida, obstinação 

terapêutica ou distanásia são questões explicadas 

em forma de pergunta e resposta.

“Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêu-

tica, desrespeitam o momento natural da morte: a pri-

meira antecipa esse momento, a segunda prolonga-o 

de forma artificialmente inútil e penosa”, pode ler-se.

o documento considera “legítimo” reclamar 

a “humanização do fim da vida”, oferecendo à 

pessoa os cuidados de que necessita.

o documento recorda, por outro lado, que 

as legislações holandesa e belga permitem a euta-

násia às crianças com o consentimento dos pais, 

questionando se é possível falar, nestes casos, 

numa “eutanásia voluntária”.

“A eutanásia e o suicídio não representam um 

exercício de liberdade, mas a supressão da própria 

raiz da liberdade”, acrescenta.

Para os bispos católicos, a dignidade da vida 

humana não depende de “circunstâncias externas 

e nunca se perde”.

“A eutanásia e o suicídio assistido são uma 

forma fácil e ilusória de enfrentar o sofrimento, o 

qual só se enfrenta verdadeiramente através dos 

cuidados paliativos e do amor concreto para com 

quem sofre”, sustentam.

A ceP rejeita ainda a ideia de que a legaliza-

ção da eutanásia e do suicídio assistido sejam um 

“progresso civilizacional”, considerando que de 

trata antes de “um retrocesso”.

Nesse sentido, acrescenta-se que a experiên-

cia dos estados que legalizaram a eutanásia revela 

que “não é possível restringir essa legalização a 

situações raras e excepcionais”.

os bispos católicos sublinham a importância 

dos cuidados paliativos e dedicam uma parte do 

texto ao tema da “sedação paliativa”, que “não 

deve nunca servir para abreviar a vida do doente”.
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III domIngo da quaresma · ano b · 04-03-2018

EvangElho sEgundo são João
(Jo 2, 13-25)

«destruí este templo e em três dias o levantarei»

estava próxima a Páscoa dos judeus
e Jesus subiu a Jerusalém.
encontrou no templo
os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas
e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas
e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois;
deitou por terra o dinheiro dos cambistas
e derrubou-lhes as mesas;
e disse aos que vendiam pombas:
«Tirai tudo isto daqui;
não façais da casa de meu Pai casa de comércio».
os discípulos recordaram-se do que estava escrito:
«Devora-me o zelo pela tua casa».
então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe:
«Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?»
Jesus respondeu-lhes:
«Destruí este templo e em três dias o levantarei».
Disseram os judeus:
«Foram precisos quarenta e seis anos
para se construir este templo,
e Tu vais levantá-lo em três dias?»
Jesus, porém, falava do templo do seu corpo.
Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos,
os discípulos lembraram-se do que tinha dito
e acreditaram na escritura e na palavra de Jesus.
enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa,
muitos, ao verem os milagres que fazia,
acreditaram no seu nome.
Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos
e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém:
ele bem sabia o que há no homem.

Palavra da salvação

Comentário

A mensagem deste Domingo é de escândalos: escândalo de 
azorragues, escândalo de vendilhões no Templo, escândalo de 
Cristo crucificado. Perante tal situação, quem não se sentirá 
devorado, como Cristo, pelo zelo da casa do Pai? Como res-
posta a abusos e injustiças lavamos as mãos com piedosas es-
cusas e prudentes retiradas. Assim anda profanado o templo 
de Deus, que nós somos. “Destruí este Templo e Eu o levan-
tarei em três dias”. Referia-se ao templo do seu corpo. O 
corpo de Cristo é o templo novo das glórias do Pai, onde se 
celebra o sacrifício da nova e eterna aliança. Nele habita toda 
a plenitude da divindade. O Cristo ressuscitado é a presença 
de Deus na Igreja e no mundo, o centro de convergência de 
Deus e do homem. Expulsando os vendilhões do Templo, Jesus 
proclama que chegaram os tempos novos e desapareceram 
velhas figuras e ritos.

Valentin de Boulogne,  

Cristo Expulsando os Mercadores do Templo, 1618

“As necessidades dos doentes em fim de vida e ter-

minais assentam essencialmente no alívio do sofri-

mento físico e psíquico, prestado por uma equipa 

devidamente capacitada, no apoio espiritual e no 

suporte afectivo através da família e amigos”, 

precisam.

OC/PR

Vaticano: Francisco quer “mentalidades de 

legalidade e honestidade” face à usura

cidade do Vaticano, 03 Fev 2018 (ecclesia) – o 

Papa dirigiu-se aos membros do conselho Nacio-

nal Antiusura da itália apontando a usura como 

“pecado grave, que humilha e mata” e quer for-

mar mentalidades para a legalidade e honestidade.

“A usura humilha e mata: é um mal antigo e 

infelizmente ainda escondido que, como uma ser-

pente, estrangula as vítimas. É preciso preveni-la, 

subtraindo as pessoas à patologia do débito feito 

para a subsistência ou para salvar a empresa”, disse 

Francisco.

o Papa destacou que é necessário “formar 

uma mentalidade voltada à legalidade e à honesti-

dade, nos indivíduos e nas instituições; incrementar 

a presença de um voluntariado motivado e disponí-

vel pelos necessitados, para que se sintam ouvidos, 

aconselhados, orientados, para se reerguerem da 

sua condição humilhante”.

Para combater esta realidade o Papa apontou 

um “estilo de vida sóbrio, que saiba distinguir entre 

o que é supérfluo e aquilo que é necessário” e uma 

responsabilidade para não contrair dívidas para o 

que se pode renunciar.

“É importante recuperar as virtudes da pobreza 

e do sacrifício: da pobreza, para não se tornar 

escravo das coisas, e do sacrifício, porque na vida 

não se pode receber tudo”, refere.

Francisco disse ainda que a usura é um 

“pecado grave”, desrespeita a dignidade humana, 

é “um veículo de corrupção e cria obstáculo ao bem 

comum”; deu mesmo o exemplo dos jogos de azar, 

“outra chaga”.

SN



agEnda Para Março 2018

Vias Sacras · às 21h30, na igreja:
Dia 02 · grupo de oração escuta israel
Dia 09 · Plataforma Juvenil
Dia 16 · escuteiros
Dia 23 · catequese

Dia 04 · Dia da comunidade
Dia 11 · Festa de s. João de Deus
Dia 18 · Dia do Pai
Dia 25 · Dia de ramos
Dia 26 · celebração (Famílias) · 21h30
Dia 27 · celebração (Jovens) · 21h30

Dia 28 · celebração Penitencial · 21h15

encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de Doentes · 15h00

eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

Contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

Instituições da Paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240

Corpo nacional de escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

FAlA o PAPA FrANcisco 

angeLus

Praça de são Pedro,

iii Domingo da Quaresma

8 de Março de 2015

«Temos aqui o primeiro anúncio da morte e 
ressurreição de cristo: o seu corpo, destruído 
na cruz pela violência do pecado, tornar-se-á 
na ressurreição o lugar do encontro universal 

entre deus e os homens.»

o evangelho de hoje (Jo 2, 13-25) apresenta-nos 
o episódio da expulsão dos vendedores do tem-
plo, Jesus «fez um chicote com cordões e afas-
tou todos para fora do templo, com as ovelhas 
e os bois» (v. 15), o dinheiro, tudo. este gesto 
suscitou grande impressão nas pessoas e nos dis-
cípulos. claramente pareceu um gesto profético, 
a ponto que alguns dos presentes perguntaram 
a Jesus: «Que sinal nos dás para fazer estas coi-
sas?» (v. 18), quem és tu para fazer estas coisas? 
Dá-nos um sinal de que tens autoridade para as 
fazer. Procuravam um sinal divino, prodigioso 
que acreditasse Jesus como enviado de Deus. 
e ele respondeu: «Destruí este templo e eu em 
três dias levantá-lo-ei» (v. 19). responderam-lhe: 
«este templo foi construído em quarenta e seis 
anos e tu em três dias fá-lo-ás ressurgir?» (v. 20). 
Não tinham entendido que o senhor se referia 
ao templo vivo do seu corpo, que teria sido des-
truído na morte de cruz, mas teria ressuscitado 
ao terceiro dia. Por isso, «em três dias». «Depois, 
quando ressuscitou dos mortos — escreve o 
evangelista —, os seus discípulos recordaram-se 
que tinha dito isto, e acreditaram na escritura e 
na palavra dita por Jesus» (v. 22).

com efeito, este gesto de Jesus e a sua 
mensagem profética compreendem-se plena-
mente à luz da sua Páscoa. Temos aqui, segundo 
o evangelista João, o primeiro anúncio da morte 
e ressurreição de cristo: o seu corpo, destruído 
na cruz pela violência do pecado, tornar-se-á na 
ressurreição o lugar do encontro universal entre 
Deus e os homens. e cristo ressuscitado é pre-
cisamente o lugar do encontro universal — de 
todos! — entre Deus e os homens. Por isso a sua 

humanidade é o verdadeiro templo, no qual Deus 
se revela, fala, se deixa encontrar; os verdadeiros 
adoradores, os verdadeiros adoradores de Deus 
não são os guardas do templo material, os deten-
tores do poder ou do saber religioso, são os que 
adoram Deus «em espírito e verdade» (Jo 4, 23).

Neste tempo de Quaresma estamos a pre-
parar-nos para a celebração da Páscoa, quando 
renovaremos as promessas do nosso Baptismo. 
caminhemos no mundo como Jesus e façamos 
de toda a nossa existência um sinal do seu amor 
pelos nossos irmãos, especialmente os mais 
débeis e pobres, assim edificamos para Deus um 
templo na nossa vida. e assim fazemos com que 
ele possa ser «encontrado» por tantas pessoas 
que vemos no nosso caminho. se formos teste-
munhas deste cristo vivo, muitas pessoas encon-
trarão Jesus em nós, no nosso testemunho. Mas 
— perguntemo-nos, e cada um de nós se pode 
questionar: o senhor sente-se deveras em casa 
na nossa vida? Permitimos que ele faça «lim-
peza» no nosso coração e afaste os ídolos, ou 
seja, aquelas atitudes de cupidez, ciúmes, mun-
danidade, inveja, ódio, aquele hábito de falar 
mal dos outros pelas «costas»? Permitimos-lhe 
que limpe todos os comportamentos contra 
Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, 
como ouvimos hoje na primeira leitura? cada 
um pode responder a si mesmo, em silêncio, no 
seu coração. «Permito que Jesus faça um pouco 
de limpeza no meu coração?». «oh, padre, eu 
tenho medo que me fustigue!». Mas Jesus nunca 
fustiga. Jesus fará limpeza com ternura, com 
misericórdia, com amor. A misericórdia é o seu 
modo de fazer limpeza. Deixemos — cada um de 
nós — deixemos que o senhor entre com a sua 
misericórdia — não com o chicote, não, mas com 
a sua misericórdia — para limpar os nossos cora-
ções. o chicote de Jesus para connosco é a sua 
misericórdia. Abramos-lhe a porta para que faça 
um pouco de limpeza.

cada eucaristia que celebramos com fé nos 
faz crescer como templo vivo do senhor, graças 
à comunhão com o seu corpo crucificado e res-
suscitado. Jesus conhece o que há em cada um 
de nós, e conhece também o nosso desejo mais 
fervoroso: sermos habitados por ele, só por ele. 
Deixemo-lo entrar na nossa vida, na nossa famí-
lia, nos nossos corações.

Maria santíssima, habitação privilegiada do 
Filho de Deus, nos acompanhe e nos ampare no 
percurso quaresmal, para que possamos redesco-
brir a beleza do encontro com cristo, que nos 
liberta e nos salva. ☐
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A sua participação é importante! se pretende 

transmitir-nos um testemunho, submeter uma 

proposta de colaboração ou anunciar um evento 

previsto na nossa paróquia, poderá contactar-nos 

através do endereço eletrónico:

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

se desejar, pode enviar-nos o endereço eletrónico 

de uma pessoa amiga que saiba ter interesse em 

receber este boletim, gratuitamente, por e-mail. ☐


