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ANO A
QUARESMA 
SEGUNDO
DOMINGO

Génesis 12, 1-4a
Salmo 32 (33)

2Timóteo 1, 8b-10
Mateus 17, 1-9

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que mais 
gostarias de 

escutar da parte 
de Deus?

A Quaresma ajuda a redescobrir 
a nossa identidade cristã. Neste 
domingo, começa por nos remeter 
para o relato da vocação de 
Abr(a)ão. Que belo testemunho de 
disponibilidade! Que prontidão ativa 
na resposta: «Abrão partiu, como o 
Senhor lhe tida ordenado». Por isso, 
é apresentado como ‘pai na fé’. 
Como Abraão, somos convidados 
a reconhecer que «a palavra do 
ˆ˘ˡ˛ˢ˥�̻�˥˘˧˔ʟ�˗˔�Ё˗˘˟˜˗˔˗˘�ˡ˔˦˖˘ˠ�
as suas obras». Ela é o nosso principal 
alimento, como nos é indicado no 
˘ˣ˜˦ͅ˗˜ˢ�˗˔�ˇ˥˔ˡ˦Ё˚˨˥˔̵̹ˢ�˗˘�ʽ˘˦˨˦ʭ�
«Este é o meu Filho muito amado, no 
qual pus toda a minha complacência. 
ʸ˦˖˨˧˔˜ʠ˂̍ʡ�ʸ˟˘ʟ�ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢʟ�̻�ˢ�˽ˡˢ˦˦ˢ�
Salvador». Em nosso favor, «destruiu 
a morte e fez brilhar a vida e a 
imortalidade, por meio do Evangelho».

 
A aventura da fé mexe connosco. A 
aventura da fé não nos dá descanso, 
˔˧̻�̲�ϝ˧˥˔ˡ˦Ё˚˨˥˔̵̹ˢϞ�˗˘�˖˔˗˔�˨ˠ�˗˘�
nós e de toda a Criação. Entretanto, 
ecoa em cada dia da nossa existência 
aquele apelo «escutai-O» pela voz 
que se ouve a partir da nuvem, 
segundo a passagem evangélica da 
ˇ˥˔ˡ˦Ё˚˨˥˔̵̹ˢʡ�˽ʸ˦˧˔�ˇ˥˔ˡ˦Ё˚˨˥˔̵̹ˢ�
é semelhante à da Sagrada Escritura, 
que se transcende a si mesma, 
quando alimenta a vida dos crentes» 
(Papa Francisco). O cristão senta-se 
à mesa da palavra, com disposição 
atenta e serena para escutar o 
que Deus tem para dizer, em cada 
domingo (em cada dia). Hoje, pedimos 
a força desse «alimento interior» que 
̻�˖˔ˠ˜ˡ˛ˢ�˗˘�ˣ˨˥˜Ё˖˔̵̹ˢ�˗ˢ�˽ˡˢ˦˦ˢ�
olhar espiritual» (cf. oração coleta).

“Escutai-O”

Acompanha a série 
‘Quarenta dias para 
adquirir um novo hábito’ 
em laboratoriodafe.pt

Tempo 
da escuta
ʸ˦˧˔�˄˨˔˥˘˦ˠ˔�˗˘˦˔Ё˔ʠˡˢ˦�˔�
recuperar o tempo da escuta, a 
encontrar ‘espaço’ dentro e fora e de 
nós: pode ser em casa, no quarto ou 
na sala, pode ser sozinho ou em grupo, 
pode ser numa caminhada, pode ser 
sentado no banco de uma igreja ou 
de joelhos em adoração eucarística, 
pode ser numa simples pausa no 
trabalho, pode ser no carro ou no 
autocarro, na ida ou no regresso….
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A Quaresma é o tempo propício para 
abrir espaço à Palavra de Deus. É 
o tempo para desligar a televisão 
e abrir a Bíblia. É a hora de se 
desconectar do telefone celular e se 
conectar ao Evangelho.
(Papa Francisco)

VIA-SACRA DURANTE A QUARESMA

Todas as Sextas-Feiras, às 15h30, há oração
da Via Sacra. 

A orientação da oração é da responsabilidade 
do Movimento Acção Católica Independente. 
Durante a Quaresma, às Sextas, o Santíssimo 

não é exposto e o terço da Divina Misericórdia é 
recitado a partir das 15h.

Conferências acontecem a 13, 20 e 27 de 
Março. “A exigência de uma Conversão 
Ecológica”, “Medicina e Saúde, à luz 
da Genética” e “Precariado: Novas 
explorações laborais” são os temas de 
2020. Inscrições em www.novaagora.pt.

NOVA ÁGORA 2020

TERTÚLIA SOBRE PAPEL DA RELIGIÃO
Quinta, às 21h30, no Salão Nobre do Museu 
Pio XII, tem lugar uma tertúlia-debate 
sobre “O Papel da Cultura Religiosa 
Para a Formação Humanística Das 
Sociedades Actuais”. O evento é promovido 
pela Fundação Bracara Augusta.

Março
12

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, dia 8 de Março, das 15h00 às 17h00, 
exposição do Santíssimo, recitação do terço 
da Divina Misericórdia, adoração e vésperas.

Março
8

ACEGE MINHO DEBATE 
“A ECONOMIA DE FRANCISCO”
Realiza-se em Braga um jantar-debate 
organizado pela Associação Cristã de 
Empresários e Gestores. Intitulado “A 
economia de Francisco”, o evento pretende 
discutir o encontro que decorrerá em 
Assis entre 26 e 28 de Março e que junta 
o Papa Francisco a jovens empresários e 
estudantes de economia para idealizar 
uma mudança no modelo socioeconómico. 
A iniciativa tem entrada livre, mas carece 
de inscrição prévia em www.acegebraga.pt.

Março
16


