
A Bíblia____________________________________________ 
614. De acordo com a 2.ª Carta a Timóteo, qual foi o colaborador de São Paulo que o 
abandonou partindo para Tessalónica? 
SOLUÇÕES: - 613. Hermon e Miçar - Sl 41 (42), v.7. 

A Palavra _________________________________________ 
Ano C - III Domingo da Quaresma – 24 de Março 
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Êxodo 3,1-8ª.13-15.  
Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta aos Coríntios 10,1-6.10-12. 
Evangelho – São Lucas13,1-9: Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara 
derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus 
respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais 
pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos 
arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de 
Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros 
habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis 
todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo homem tinha 
uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os 
encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta 
figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a 
terra?’ Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, 
entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não 
der, mandá-la-ás cortar no próximo ano». 
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A Testemunha______________________________________ 
Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II 

104. A Igreja inseriu também no ciclo anual a memória dos Mártires e outros Santos, os 
quais, tendo pela graça multiforme de Deus atingido a perfeição e alcançado a salvação 
eterna, cantam hoje a Deus no céu o louvor perfeito e intercedem por nós. Ao celebrar o 
«dies natalis» (dia da morte) dos Santos, proclama o mistério pascal realizado na paixão e 
glorificação deles com Cristo, propõe aos fiéis os seus exemplos, que conduzem os homens 
ao Pai por Cristo, e implora pelos seus méritos as bênçãos de Deus.  
105. Em várias épocas do ano e seguindo o uso tradicional, a Igreja completa a formação 
dos fiéis servindo-se de piedosas práticas corporais e espirituais, da instrução, da oração e 
das obras de penitência e misericórdia.  

A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 17 de Março, na missa das 11h., cerimónia das Promessas dos Escuteiros 
seguida de convívio durante a tarde; a partir das 8.30h., na Casa de São Vicente de Paulo 
( Campo Grande - Lisboa), Dia Diocesano das Oficinas de Oração e Vida; início da Semana 
Nacional da “Caritas”. 

 Quarta-feira, 20, às 9.30h., Eucaristia. 

 Quinta-feira, 21, às 15.30h., reunião do Conselho Económico. 

 Sexta-feira, 22, dia de abstinência quaresmal; às 17.30h., Confissões; às 18h., Via-Sacra 
da Cruz; às 19h., celebração da Eucaristia. 

 Sábado, 23, às 16h., reunião de preparação para catecúmenos e crismandos adultos; na 
missa das 19h., “Festa da Vida” (8.º ano da catequese paroquial). 

 Celebrações do Perdão de Deus (Confissões) da Catequese Paroquial: sexta-feira, às 
19.30h., para o 4.ºano; sábado, às 11h., para o 10.º ano, às 16h., para o 7.ºano; às 17.30h., 
para o 4.ºano. 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

III Domingo da Quaresma 

 
Entrada 

Diz o Senhor nosso Deus  

CPD.155 
 

Apresentação dos Dons  

Bebei, se tendes sede – CPD.71 

  
Comunhão 

O pão que o teu amor nos dá  

CEC.II.99 
 

Depois da Comunhão 

Irmãos, convertei – NCT.741 
 

Final 

Ele me chamará – CEC.I.83 



II Domingo da Quaresma 

1ª Leitura - Profeta - Livro dos Génesis 15,5-12.17-18  

"Aos teus descendentes darei esta terra."  

 

2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Filipenses 3,17-4,1  

"Permanecei firmes no Senhor."  

 

Evangelho –  São Lucas 9,28~36  

"Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O."  

Celebramos o Segundo Domingo da Quaresma, em que somos convidados a reflectir sobre 

o sentido da transfiguração do Senhor em nós mesmos, no quadro do Mistério Pascal.  

Na primeira leitura – do Livro do Génesis -, somos confrontados com uma etapa bem 

importante na história da salvação: Deus estabelece uma aliança com Abraão, o grande crente no 

Deus Único e Omnipotente. Também nós, como cristãos, devemos confiar totalmente no Senhor 

e cumprir os seus desígnios.  

Na segunda leitura, São Paulo, na Carta aos Filipenses, lembra que a nossa própria 

transfiguração só é possível se houver da nossa parte uma verdadeira conversão, que se 

configure num dia-a-dia cujo fundamento seja o amor a Deus e a entrega gratuita aos homens 

nossos irmãos.  

No Evangelho, São Lucas oferece-nos a narrativa da transfiguração que é já o anúncio da 

vida nova: a ressurreição de Cristo como suporte da nossa própria ressurreição. Mais uma vez 

somos alertados para o caminho que nos conduz à salvação, assente num compromisso de vida e 

de amor.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor Deus, Tu quiseste estabelecer uma Aliança com os homens: 
com Abraão para quem Te fizeste fogo; com Moisés, por meio do sangue aspergido 
no teu altar e no meio do povo. Mas a verdadeira, a nova e eterna aliança, 
estabeleceste-a Tu com todos nós pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo.  

 
2.ª Leitura – Senhor! Neste tempo da Quaresma, quero reconhecer o meu pecado, a 
minha infidelidade. Sou demasiado terreno tal como todos aqueles cristãos de Filipos 
que mereceram justamente a censura do Apóstolo. Faz de mim o homem espiritual 
digno de Te seguir em todos as decisões da minha vida.  

 
Evangelho – Nós Te agradecemos, Senhor Deus, nosso Pai, pela esperança com que 
animas o coração dos teus filhos. Jesus Cristo, teu Filho e nosso salvador, o Senhor 
transfigurado, dará outra forma à nossa condição terrena e caduca, segundo o modelo 
da sua condição gloriosa e eterna, com essa graça que possui, para tudo enquadrar no 
seu amor. Precisamos, Senhor, de contactar conTigo pela oração, para reafirmarmos 
a nossa própria identidade cristã, para sermos fiéis no momento da prova da nossa fé, 
para anteciparmos, na noite, a luz esplendorosa da Páscoa.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 
 


