
REFLETIR A PALAVRA
Neste Domingo, o segundo da caminhada 
quaresmal, o Evangelho propõe-nos a 
Transfi guração de Jesus. Longe de constituir 
um momento dissonante do tempo litúrgico 
que vivemos, é justamente a confi rmação 
do sentido último da jornada do Homem na 
companhia de Deus. Certamente que não 
deixaremos de viver tentações, angústias 
e dúvidas, no entanto comecemos já a 
transfi gurar os nossos corações, pouco a 
pouco, preparando-nos para a realidade 
pascal que já contemplamos, quer no 
horizonte próximo do ano litúrgico quer no 
horizonte amplo da imortalidade. 
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 03/03
21h30 – Reunião de Conselho Económico 
Paroquial (ONLINE);

Dia 04/03
21h30 – Reunião de Coordenadores da Catequese 
(ONLINE);

“JUNTOS POR CABO DELGADO” 

A campanha “Juntos por Cabo Delgado”, pela 
importância crucial de que se reveste e pela 
natureza fraternal deste gesto que nos liga aos 
nossos irmãos moçambicanos, vem agregando 
o esforço de muitas paróquias da nossa 
Arquidiocese. No entanto, não ignoramos as 
difi culdades que vão surgindo na comunicação 
e concretização deste plano, nomeadamente 
pelas limitações impostas em consequência do 
confi namento e da suspensão das eucaristias. 
Sabendo que os ritmos das comunidades 
estão alterados e compreensivelmente mais 
complexos de gerir, esta iniciativa vê o seu 
prazo alargado, incluindo agora o mês de 
Março. Não deixaremos certamente de usar 
este novo instrumento temporal da melhor 
forma possível, aumentando o alcance da ajuda 
que possamos levar a quem sofre.

DESTAQUE
IGREJA MATRIZ DE VILA DO CONDE
Aprovação da Candidatura ao Programa Norte 2020 - 
Aviso Nº Norte-14-2020-87

A Fábrica da Igreja de São João Baptista de Vila do 
Conde dá a conhecer a todos os paroquianos desta 
veneranda comunidade que foi aprovado o projeto 
de intervenção na Igreja Matriz que visa a reabilitação 
integral da cobertura, a reabilitação da torre sineira, 
estruturas dos sinos, impermeabilização da cobertura 
e fechamento de juntas de fachada.
Não sendo apanágio desta instituição religiosa pactuar 
com notícias forjadas, prosseguindo numa atitude 
respeitosa e verdadeiramente grata em relação a tanta 
gente de boa índole que contribuiu para este desfecho, 
reiteramos que a responsabilidade pelo projeto que 
agora foi aprovado e confere à Igreja Matriz uma 
verba de 492 860,92 €, proveniente do FEDER, que, 
com a designada Comparticipação Nacional, resultará 
num investimento total de 579 836,38€, foi da inteira 
responsabilidade desta Paróquia, contando com a 
colaboração preciosa da Imago - Atelier de Arquitectura 
e Engenharia, Lda, bem como de outros colaboradores 
inexcedíveis, que procederam ao levantamento 
topográfi co e demais trabalhos complementares.
Depois de todos os trabalhos realizados por parte das 
entidades supramencionadas, a ferros, conseguimos 
que a DRCN fi zesse a apresentação da candidatura. O 
que veio a acontecer, dado o empenho valeroso dos 
técnicos que, silenciosamente, trabalham em prol do 
património e da sua salvaguarda.
Assim, resulta para Vila do Conde esta conquista que 
fará com que a Igreja Matriz veja a sua dignidade 
restabelecida, na certeza de que continuaremos a 
trabalhar pelo muito que fi cará por fazer, após esta 
primeira intervenção.
Com a ajuda de Deus e a colaboração de todos aqueles 
que têm obrigações sobre o território, Vila do Conde 
poderá continuar a capitalizar, salvaguardando o seu 
património material e imaterial, que faz desta terra a 
princesa do Ave.

Transfi guração (1537), de Garcia Fernandes e outros, 
proveniente do Mosteiro da Trindade, actualmente no MNAA

Pode ler estas e outras notícias com maior desenvolvimento no sítio 
da Paróquia em www.paroquiadeviladoconde.pt

Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

Zona Industrial de Alto de Pêga, Pavilhão 15, apartado 20, 4481-909 Vila do Conde
Telf 252 640 450 | Tlm 966 345 355 | geral@tipogra� adoave.pt | www.tipogra� adoave.pt
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Depois da história de Noé, no 
domingo passado, lemos hoje a 
história de Abraão e do sacrifí-
cio de seu fi lho Isaac, sobre o 
monte Moriá. Mas Deus nunca 
quis sacrifícios humanos. Abraão 
demonstrou a sua vontade de 
completa obediência a Deus e 
recuperou o seu fi lho, vivo, que 
assim se tornou uma fi gura de 
Cristo na sua ressurreição.   

LEITURA I Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18       

O sacrifício do nosso Patriarca Abraão        

A Transfiguração, lida neste 
Domingo, depois de, no 
Domingo anterior, ter sido 
escutada a tentação, faz 
com ela, como que num 
grande painel de duas alas, 
uma espécie de grande 
abertura da Quaresma: 
mortificação e glorificação, 
tentação e glória, morte e 
ressurreição; são elas, de 
facto, a síntese do Mistério 
Pascal que vamos celebrar 
na Páscoa. Jesus vive em Si 

o mistério que a sua Igreja agora celebra, e que ela viverá até à sua 
própria Transfiguração. 

EVANGELHO Mc 9, 2-10         

«Este é o meu Filho muito amado»    

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 transfi gurou-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.

Esta leitura mostra como Jesus 
realiza até ao fi m a fi gura de 
Isaac, anunciada na leitura ante-
rior, e como o amor de Abraão 
é imagem do amor infi nito de 
Deus pelos homens. Deus, que 
não quis que Abraão Lhe ofer-
ecesse o fi lho em sacrifício, per-
mitiu que o seu muito amado 
fi lho Jesus fosse sacrifi cado, em 
expiação dos nossos pecados. 
De facto, toda a história da sal-
vação atinge o seu ponto mais 
alto em Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

LEITURA II Rom 8, 31b-34         

«Deus não poupou o seu próprio Filho»    

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Mt 4, 4b        

Refrão: Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória.  
                                                                               Repete-se

No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 

  Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO 
PAULO AOS ROMANOS        

Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que 
não poupou o seu próprio Filho, mas O entregou à morte por 
todos nós, como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas? 
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifi ca? E quem 
os condenará, se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à 
direita de Deus e intercede por nós? 

        
Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS
       

Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o: 
«Abraão!». Ele respondeu: «Aqui estou». Deus disse: «Toma o teu 
fi lho, o teu único fi lho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de 
Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que 
Eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, 
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, 
estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o fi lho. Mas 
o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu: «Abraão, Abraão!». 
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele. O Anjo prosseguiu: «Não 
levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora 
sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não Me recusaste 
o teu fi lho, o teu fi lho único». Abraão ergueu os olhos e viu atrás 
de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo 
e ofereceu-o em holocausto, em vez do fi lho. O Anjo do Senhor 
chamou Abraão do Céu pela segunda vez e disse-lhe: «Por Mim 
próprio te juro – oráculo do Senhor – já que assim procedeste e 
não Me recusaste o teu fi lho, o teu fi lho único, abençoar-te-ei e 
multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como 
a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as 
portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na 
tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra».        

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 115 (116), 10 e 15. 16-17.18-19 (R. Salmo 114 (115), 9)          

Refrão: Andarei na presença do Senhor 
sobre a terra dos vivos.                                                      Repete-se

Confi ei no Senhor, mesmo quando disse: 
«Sou um homem de todo infeliz». 
É preciosa aos olhos do Senhor 
a morte dos seus fi éis.                                                       Refrão 

Senhor, sou vosso servo, fi lho da vossa serva: 
quebrastes as minhas cadeias. 
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 
invocando, Senhor, o vosso nome.                               Refrão 


