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Tempo de transformação  
 

O Evangelho deste domingo fala-nos da 
transfiguração de Jesus. Esse Jesus que se 
transforma diante dos seus discípulos, pede
-nos que também nós nos transformemos, 
mas que o façamos de uma forma verdadei-
ra e profunda. Não nos pede uma transfor-
mação exterior…apenas para ser vista pe-
los outros. Ele quer que seja uma transfor-
mação crescente, de modo que, a exemplo 
da santidade Daquele que nos chamou, nós 

sejamos também santos, em todas as nossas ações, “pois está es-
crito: Sede santos, porque Eu sou santo” (1Pe 1,15-16). 

Deus não nos pede que nos tornemos “santos” de um dia para o 
outro…todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, e Ele 
conhece-nos e ama-nos como somos. Mas mesmo assim, quer que 
sejamos santos… O caminho da santidade percorre-se diariamente 
através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas palavras, 
do nosso trabalho. Toda a vez que perdoamos aquele que não se 
portou tão bem para connosco; cada vez que agradecemos o que 
temos em vez de reclamar daquilo que nos acontece; cada vez que 
preferimos acreditar no outro em vez de duvidar dele, damos mais 
um passo na direção da santidade. Se formos cristãos empenhados 
em semear sementes de esperança, alegria, respeito, gratidão e hu-
mildade, estaremos no bom caminho para a grande transformação 
e consequentemente, para nos tornarmos mais santos.  

 
 

Ana Paula Jardim - Paróquia da Lombada 

Confissões na Quaresma 
Igreja de Gaula e Capela de São Pedro 

segunda-feira, 12 de março das 19:00h às 20:00h 
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2º domingo da Quaresma 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 9, 2-10  

 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João e subiu só com eles para um lu-
gar retirado num alto monte e transfigurou-Se 
diante deles. As suas vestes tornaram-se res-
plandecentes, de tal brancura que nenhum 
lavadeiro sobre a terra as poderia assim bran-
quear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, con-
versando 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 Je-
sus, 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 reco-
mendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos 
mortos . 

 
 

  A questão fundamental expressa no episódio da transfiguração 
está na revelação de Jesus como o Filho amado de Deus, que vai 
concretizar o projeto salvador e libertador do Pai em favor dos ho-
mens através do dom da vida, da entrega total de Si próprio por 
amor. Pela transfiguração de Jesus, Deus demonstra aos crentes de 
todas as épocas e lugares que uma existência feita dom não é fra-
cassada – mesmo se termina na cruz. A vida plena e definitiva espe-
ra, no final do caminho, todos aqueles que, como Jesus, forem ca-
pazes de pôr a sua vida ao serviço dos irmãos.  

 Por vezes somos tentados pelo desânimo, porque não percebe-
mos o alcance dos esquemas de Deus; ou então, parece que, se-
guindo a lógica de Deus, seremos sempre perdedores e fracassa-
dos, que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo e que 
nunca chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que 
caminham ao nosso lado… A transfiguração de Jesus grita-nos, do 
alto daquele monte: não desanimeis, pois a lógica de Deus não con-
duz ao fracasso, mas à ressurreição, à Vida, à felicidade sem fim.  

 
in www.dehonianos.org 
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60 - Que diz a Igreja sobre a discriminação de pes-
soas com alguma incapacidade? 
  
Do ponto de vista da Doutrina Social Católica, a justiça 
social é traduzida na prática na medida em que todas 
as pessoas possam participar nas concretizações cen-
trais da vida social, económica, política e cultural. Dis-
criminações que excluem pessoas de tal participação 
representam uma ferida na justiça. Por isso, uma das 

funções do Estado e da sociedade é criar as condições para que seja asse-
gurada a participação de pessoas com alguma 
incapacidade. De facto, a dignidade da pessoa, 
em última instância, não está dependente de 
capacidades físicas ou espirituais, e a reputação 
de uma pessoa não pode ser definida pelo ren-
dimento ou pela eficiência. 

Cáritas: Pobreza e cuidado da natureza  
no centro da próxima semana nacional 

 
A Cáritas Portuguesa vai celebrar a sua semana 

nacional de 26 de fevereiro a 4 de março, tendo 
como preocupações centrais o combate à pobreza 
e o cuidado da natureza. “Há que encontrar uma 
abordagem integral que permita ‘combater a po-
breza, devolver a dignidade aos excluídos e, simul-
taneamente, cuidar da natureza’”, refere D. José 
Traquina, Presidente da Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e Mobilidade Humana. 
O Bispo de Santarém refere que “casa comum” e 

“família humana” são termos que devem estar juntos quando se pre-
tende alcançar um desenvolvimento sustentável integral. 

O responsável recorda as palavras do Papa Francisco para sublinhar 
que não existem duas crises separadas, “uma ambiental e outra soci-
al”, mas “uma e complexa crise socioambiental”. 

“Uma só família humana, cuidar da casa comum” é o tema que mar-
ca a Semana Nacional da Cáritas em Portugal. “A Cáritas olha particu-
larmente para o mundo como ‘casa comum’ e é nessa perspetiva que 
desenvolve a sua missão diária de resposta às emergências locais e na-
cionais. Acreditamos que o mundo pode ser um lugar melhor se todos 
nos sentirmos parte de uma mesma família e é esse o contributo que a 
Cáritas quer dar a Portugal e ao Mundo”, realça Eugénio Fonseca, pre-
sidente da Cáritas Portuguesa. 

Por ocasião do Dia Mundial da Justiça Social e tendo em vista as ne-
gociações intergovernamentais sobre o Pacto Global das Nações Uni-
das para as Migrações, a Cáritas apelou à União Europeia e aos gover-
nos Europeus para que promovam “uma Europa mais inclusiva que 
assegure condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores 
migrantes, incluindo aqueles que estão numa situação irregular”.  

 

in www.ecclesia.pt 
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- Encontro com os festeiros da Festa de São Pedro de 2018, terça-feira, 06 
de março às 20:00h, no salão paroquial da Lombada. 
- Dia Diocesano do oficinista, domingo, 11 de março, no convento de Santa 
Clara. Programa no placar da Igreja para os oficinistas de Gaula.  
- Aviso: Os horários das eucaristias semanais, poderão ser alterados, devi-
do à solicitação do pároco, para confissões nas paróquias do arciprestado. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” 
de 12 a 21 de agosto de 2018. Inscrições com o pároco até 31 de maio de 
2018. Preço por pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e em single: +352,00€. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 25 fev. 
2º domingo da Quaresma 

10:30h 09:15h 
Festa do credo 

Segunda-feira | 26 fev. ———————— ———————— 

Terça-feira | 27 fev. ———————— Não há Eucaristia 
não há cartório 

Quarta-feira | 28 fev. 
 

09:30h 
não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 01 mar. 
15:00h  

na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 02 mar. 
Via Sacra 

18:00h 
Via Sacra e missa 

19:30h 

Sábado | 03 mar. 16:00h Não há Eucaristia 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 04 mar. 
3º domingo da Quaresma 

10:30h 
Festa do credo 

09:15h 
Festa do Compromisso 

1º aniversário - a semente | rádio - 05 de março 
Oiça nas páginas do Facebook da  

Paróquia de Gaula ou Paróquia da Lombada. 


