
 
 

 

Montijo, 28 de Fevereiro de 2021 

Folha Dominical 

 

Hoje contemplamos a cena «na qual os três 

apóstolos Pedro, Tiago e João aparecem co-

mo extasiados pela beleza do Redentor»: «ele 

foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou 

muito brilhante, tão branca como nenhuma 

lavadeira na terra conseguiria torná-la assim» 
 

É o que contemplamos cheios de assombro, 

como os três Apóstolos prediletos, neste episó-

dio próprio do segundo domingo de Quares-

ma: a Transfiguração.  
 

É bom que seja o nosso exercício de quares-

ma acolher este estalido de sol e de luz no 

rosto e nos vestidos de Jesus. É um maravilho-

so ícone da humanidade redimida, que já 

não se apresenta na feia imagem do peca-

do, senão em toda a beleza que a divindade 

comunica à nossa carne. O bem-estar de 

Pedro é expressão do que um sente quando 

se deixa invadir pela graça divina.  
 

«A espiritualidade cristã —escreveu João Pau-

lo II — tem como característica o dever do 

discípulo de configurar-se cada vez mais ple-

namente com o seu Mestre», de tal maneira 

que — a través de uma assiduidade que po-

deríamos chamar “amizade”— chegarmos 

até ao ponto de «respirar seus sentimentos».  
 

Ponhamo-nos nas mãos de Santa Maria a 

meta da nossa verdadeira “trans-figuração” 

em seu Filho Jesus Cristo.  
 

 

Durante o tempo em que estão suspensas as 

celebrações comunitárias, a nossa Igreja Ma-

triz irá abrir as suas portas para oração indivi-

dual.  
 

De quarta a sábado, entre as 10:00 e as 11:30, 

o convite é para adorar Jesus presente no 

sacrário. 
 

Relembramos os contactos para as marca-

ções de intenções de missa e atendimento de 

cartório: 

                               912 250 030 

 

paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Domingo II da Quaresma 
Ano B 

No próximo dia 27 de fevereiro, sábado, das 

10:00 às 12:30 o Secretariado Diocesano de 

Catequese tem calendarizado o habitual Reti-

ro de Quaresma para Catequistas , via a pla-

taforma digital Zoom . 
 

Não é preciso inscrição. O limite é de 500 par-

ticipantes. Os dados do encontro são os se-

guintes: 

       https://zoom.us/j/96960314839?

pwd=NHluTnE3a3QxQ2twaGRTaWJJaE9UZz

09 

• ID: 969 6031 4839 

Password: 220445 

#GetReady 

IV Formação de Animadores Juvenis 
 

6 de Março às 21:00 
 

Até ao dia 5 de março, todos os animadores 

de grupos juvenis das paróquias e de movi-

mentos associativos poderão inscrever-se 

no formulário online. 
 

Acessos ao encontro online: 

https://zoom.us/j/97273752782 

ID: 97273752782 

Consultar site da Diocese de Setúbal 
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Domingo  II da Quaresma 

Ano B 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

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 ves-

tes tornaram-se resplandecentes, de tal 

brancura que nenhum lavadeiro sobre a 

terra as poderia assim branquear. Apare-

ceram-lhes Moisés e Elias, conversando 

com Jesus. Pedro tomou a palavra e dis-

se a Jesus: «Mestre, como é bom estar-

mos aqui! Façamos três tendas: uma para 

Ti, outra para Moisés, outra para Elias». 

Não sabia o que dizia, pois estavam ate-

morizados. 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 nin-

guém, 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 per-

guntavam entre si o que seria ressuscitar 

dos mortos.  

 

Mc 9,  2-10  

 

Ensinar os ignorantes * Perdoar as injúrias 
 

 

 Reflexão de São José 
 

 

Estimados filhos, 
 

A ternura é uma das qualidades de pai que gos-

to de viver e de retribuir a todos aqueles que me 

estão confiados. Desde o momento em que 

Deus chamou este simples carpinteiro para ser o 

condutor esclarecido do Seu Filho – o Messias 

não só para o meu povo, mas para todos os po-

vos – senti que este convite de Deus ia muito 

além das minhas capacidades. Como Isabel, 

nossa prima, também eu me perguntei: “quem 

sou eu e que fiz eu para que o Senhor me confie 

tão grande tarefa?”. Não me sentia digno e mui-

tas vezes senti dificuldades em compreender 

este “sonho de Deus”, mas, no meu silêncio, na 

minha humildade, na minha discrição, na minha 

fidelidade confiei-me totalmente à vontade de 

Deus…. Sim, aceitei porque o Senhor providen-

cia, porque Deus nunca abandona o Seu povo. 

Sempre ouvi na Sinagoga que o Senhor é um Pai 

cheio de ternura e que, por isso, acompanha 

sempre os seus filhos. E eu, membro do povo de 

Deus, descendente do Rei David, fiel, justo e 

temente a Deus, acreditei que o futuro da huma-

nidade passava também pelo meu “sim” como 

o de Maria ao convite do anjo na Anunciação. 
 

Toda a história dos meus antepassados está re-

pleta dos desígnios do Senhor, da ternura de 

Deus para com o Seu querido povo. Por Jesus, 

nascido em Belém no momento em que Maria e 

eu nos íamos recensear, o Senhor permitiu que 

todos os povos vissem e tivessem acesso à Sal-

vação. Mas vendo o meu interior, no exame de 

consciência diário, olho para cada um de vós e 

constato que todos sentimos bem os limites e as 

barreiras que enfrentamos no nosso quotidiano,  

não apenas pelos limites dos outros, mas também 

nos limites pessoais de cada um. Olhando para a 

minha história, sobretudo depois do nascimento 

de Jesus, o Salvador, quantas tentações senti no 

meu caminho: tantas foram as injúrias que disse-

ram d’Ele até O conduzirem à morte mais infame, 

a morte de Cruz. 
 

Tantos foram aqueles que disseram mal dele, blas-

femaram a seu respeito e entristeceram a nossa 

família e os nossos amigos. Injúrias: temos de as 

evitar e temos de as saber perdoar. Vão me dizer 

que não é fácil. Sim, reconheço a dificuldade, mas 

olhando-a vivendo no Pai rico em misericórdia e 

cheio de ternura, rezei por todos aqueles que dis-

seram mal e a oração ajudou-me a perdoar as 

injúrias e as pessoas que as proferiram. Neste ca-

minho interior de perdão e de intercessão, a ora-

ção ajudou-me a não cometer estes mesmos er-

ros. Sim meus filhos, temos de perdoar as injúrias e 

as pessoas que as proferem. E perguntam-me: 

porque as dizem? Porque ainda não encontram a 

Verdade, não encontram o nosso Pai de ternura e 

misericordioso, e o Seu Filho Jesus. Por isso, vivem 

na ignorância, voltados para si mesmos e não pa-

ra a sabedoria divina.  
 

Temos de ensinar os ignorantes. Sim, meus estima-

dos filhos, temos de ensinar o que vivemos na nos-

sa vida e temos o dever de transmitir a sabedoria 

de Deus. Não quero continuar muito mais o meu 

discurso convosco, porque já estais cansados e eu 

não quero aborrecer-vos. Peço-vos, nesta II sema-

na da Quaresma, neste tempo de pandemia, que 

sintam na vossa vida a ternura do nosso bom Deus. 

Desafio-vos a que reescrevam a vossa vida e pos-

sam constatar a presença ternurenta de Deus na 

vossa história.  
 

Desafio-vos, também, a porem em prática estas 

duas obras de misericórdia: ensinar os ignorantes 

e perdoar as injúrias. Rezem a vossa história, rezem 

aqueles que vos ofenderam com injúrias e edu-

quem os ignorantes. E ajudem todos aqueles que 

vos são confiados a fazerem esta mesma experi-

ência, este mesmo caminho. 
 

Bons frutos de oração num sincero perdão e num 

eficaz ensino! 
 

Até para a semana na ternura de Deus!  




