
LIVRO DO MÊS 
 

Neste mês de Março, renovamos a 

nossa campanha do Livro do Mês. 

Desta vez propomos a leitura da 

biografia da Irmã Lúcia: Um caminho 

sob o olhar de Maria.  
 

SÃO JOSÉ, PROTECTOR PRINCIPAL DA ORDEM 

DOS CARMELITAS DESCALÇOS 
 

Na próxima terça-feira, dia 19 de Março, em 

comunhão com toda a Igreja, os Carmelitas 

Descalços celebram a solenidade de São José. Nas 

nossas comunidades, esta solenidade reveste-se 

de particular importância como declaram as 

Constituições dos frades: «Alimentados no espírito 

de Santa Teresa, veneramos São 

José como humilde servidor de 

Cristo e de sua Mãe, como 

exemplo vivo de comunhão 

orante com Jesus, e como 

protector providencial da nossa 

Ordem». Celebre connosco esta 

solenidade participando na 

Eucaristia (12h e 19h) e na 

Liturgia das Horas.  
 

GUIAS PARA DEUS 
 

No próximo Sábado, dia 23 de Março, no horário 

habitual, terá lugar o segundo encontro do ciclo de 

sessões dedicadas a Santa Teresa Benedita da Cruz 

(Edith Stein) no âmbito da actividade Guias para 

Deus.  

 

A FORÇA DESTRUIDORA DO PECADO 

 

«Quando não vivemos como filhos de Deus, muitas 

vezes adoptamos comportamentos destruidores 

do próximo e das outras criaturas – mas também 

de nós próprios –, considerando, de forma mais ou 

menos consciente, que podemos usá-los como 

bem nos apraz. Então sobrepõe-se a 

intemperança, levando a um estilo de vida que 

viola os limites que a nossa condição humana e a 

natureza nos pedem para respeitar, seguindo 

aqueles desejos incontrolados que, no livro da 

Sabedoria, se atribuem aos ímpios, ou seja, a 

quantos não têm Deus como ponto de referência 

das suas acções, nem uma esperança para o futuro 

(cf. 2, 1-11). Se não estivermos voltados 

continuamente para a Páscoa, para o horizonte da 

Ressurreição, é claro que 

acaba por se impor a lógica 

do tudo e imediatamente, do 

possuir cada vez mais.» 
 

(Excerto da Mensagem Quaresmal 

do Papa Francisco) 
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Quaresma, caminho de luz e de Jesus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptizado no Jordão enquanto estava em oração, 

tentado, mas Vitorioso, Jesus começou a executar 

o seu programa filial baptismal que tem por meta a 

Cruz Gloriosa (Baptismo consumado!). Entre o 

Jordão e a Cruz Gloriosa aí está, a Transfiguração, 

Luz incriada e inacessível que investe a 

Humanidade de Jesus, experiência momentânea 

da Ressurreição, mediante a qual o Pai confirma o 

Filho na sua missão filial baptismal, já iniciada, mas 

ainda não consumada. A Ressurreição é a 

Transfiguração tornada permanente, eterna. 

Todos os baptizados / confirmados estão 

destinados à mesma Ressurreição / Transfiguração 

da Humanidade do Senhor, a divinização por graça. 

(D. António Couto)  

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I      Gen 15, 5-12.17-18 
 

Deus estabelece a aliança com Abraão 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora de casa 
e disse-lhe: «Olha para o céu e conta as estrelas, se 
as puderes contar». E acrescentou: «Assim será a 
tua descendência». Abraão acreditou no Senhor, o 
que lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: 
«Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos 
caldeus, para te dar a posse desta terra». Abraão 
perguntou: «Senhor, meu Deus, como saberei que 
a vou possuir?». O Senhor respondeu-lhe: «Toma 
uma vitela de três anos, uma cabra de três anos e 
um carneiro de três anos, uma rola e um 
pombinho». Abraão foi buscar todos esses animais, 
cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da 
outra metade; mas não cortou as aves. Os abutres 
desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los 
em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um 
sono profundo, enquanto o assaltava um grande e 
escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram 
as trevas, um brasido fumegante e um archote de 
fogo passaram entre os animais cortados. Nesse 
dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma 
aliança, dizendo: «Aos teus descendentes darei 
esta terra, desde o rio do Egipto até ao grande rio 
Eufrates». 
 

SALMO RESPONSORIAL           Sl 26 (27) 
 

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. 
 

O Senhor é minha luz e salvação:  
a quem hei-de temer?  
O Senhor é protector da minha vida:  
de quem hei-de ter medo? 
 
Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica,  
tende compaixão de mim e atendei-me.  
Diz-me o coração: «Procurai a sua face».  
A vossa face, Senhor, eu procuro.  
 
Não escondais de mim o vosso rosto,  
nem afasteis com ira o vosso servo.  
Não me rejeiteis nem me abandoneis,  
meu Deus e meu Salvador.  
 
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor  
na terra dos vivos.  
Confia no Senhor, sê forte.  
Tem coragem e confia no Senhor. 
 
LEITURA II             Filip 3, 17 – 4,1 
 

Cristo nos transformará  
à imagem do seu corpo glorioso 

 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos 
Filipenses  
 

Irmãos: Sede meus imitadores e ponde os olhos 
naqueles que procedem segundo o modelo que 
tendes em nós. Porque há muitos, de quem tenho 
falado várias vezes e agora falo a chorar, que 
procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim 
deles é a perdição: têm por deus o ventre, 
orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as 
coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos Céus, 

donde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus 
Cristo, que transformará o nosso corpo miserável, 
para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, 
pelo poder que Ele tem de sujeitar a Si todo o 
universo. Portanto, meus amados e queridos 
irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei 
firmes no Senhor. 
 
EVANGELHO       Lc 9, 28b-36 
 

«Enquanto orava,  
alterou-se o aspecto do seu rosto» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas  
 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João 
e Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto 
orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas 
vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois 
homens falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, 
tendo aparecido em glória, falavam da morte de 
Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e 
os companheiros estavam a cair de sono; mas, 
despertando, viram a glória de Jesus e os dois 
homens que estavam com Ele. Quando estes se 
iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como 
é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma 
para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Não 
sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, 
veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; 
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na 
nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é 
o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a 
voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos 
guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto. 


