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Olhando Para O Futuro 
 

Alguns escritores espirituais e 

psicólogos nos dizem como é 

importante viver no presente. 

Mesmo assim, muitas de nossas 

decisões são tomadas com um 

olhar voltado para o futuro. Os 

compromissos de vida são 

sempre orientados para o futuro. 

Cada filho recém-nascido 

carrega promessas para o futuro. 

Por fazermos parte de um 

universo emergente, sempre 

somos chamados ao futuro. As 

leituras de hoje também trazem 

implicações para o futuro. 
 

Isaac não era apenas o filho 

amado de Abraão; ele era o 

legado de Abraão e a futura 

dinastia. A morte de Isaac teria acabado com a memória de Abraão no futuro. Conseqüentemente, isso foi 

mais do que um teste de obediência. Abraão teve uma escolha: Escolha Isaque e tudo o que o futuro pode 

trazer para sua família e memória por meio dele. Ou confie que a promessa que Deus fez - de que seus 

descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu - seria cumprida mesmo se Isaque morresse. 

Deus pediu a Abraão que colocasse seu futuro nas mãos de Deus. 
 

Alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro significado da transfiguração de Jesus está em seus efeitos 

sobre os discípulos que a testemunharam. Nessa experiência, eles passaram a ver Jesus de uma maneira 

significativamente nova. Eles viram que ele de alguma forma se associou a Moisés, um agente da lei, e a Elias, 

um grande profeta. Em outras palavras, Jesus estava de alguma forma associado ao âmago da religião judaica. 

Os discípulos não entenderam como, nem entenderam o que "significava ressuscitar dos mortos". Ainda assim, 

eles colocaram seu futuro em suas mãos. 

 

 
—Sr. Dianne Bergant, CSA 

28 de Fevereiro, 2021 

 

 

DOMINGO II DA 

QUARESMA (B) 

Para Reflexão 

 Você já sentiu como se todo o seu mundo tivesse entrado em colapso? 
Como você superou isso? 

 Os verdadeiros discípulos devem colocar suas vidas nas mãos de Deus. 
Ore por esta graça. 

 



MISSA 
 

DOMINGO II DA QUARESMA 
 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 26, 8-9 
 

Quando me invocar, hei-de atendê-lo; hei-de libertá-lo e dar-lhe glória. Favorecê-lo-ei com longa vida e 

lhe mostrarei a minha salvação. 
 

 

ORAÇÃO COLECTA 
 

Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento 

interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia 

na visão da vossa glória.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo. 
 

 

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

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 filho, o teu único filho, 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 filho. 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 filho, o teu filho 

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 filho. 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 filho, o teu filho 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) 
 

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

Confiei no Senhor, mesmo quando disse: «Sou um homem de todo infeliz». 

É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. 

 

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: quebrastes as minhas cadeias. 

Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. 

 

Cumprirei as minhas promessas ao Senhor na presença de todo o povo, 

nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. 
 

 



LEITURA II Rom 8, 31b-34 
 

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 justifica? E quem os condenará, se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou, 

está à direita de Deus e intercede por nós? 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO 
 

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

No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai: 

«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 
 

 

EVANGELHO Mc 9, 2-10 
 

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 transfigurou-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. 
 

 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para 

celebrarmos dignamente as festas pascais.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo.  
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós Vos damos graças, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, 

nos fazeis participantes dos bens do Céu.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 7 de Março, 2021 
 

Ministros da Comunhão: Lurdes Faria  

Leitores: Lúcia Botelho  

Colectores: José Benevides João Jerónimo 
 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
7/2/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* António Pacheco e Família* 

14/2/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

21/2/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

28/2/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 
 

 
Caros Companheiros Católicos, 
 

Fr. Pedro Opeka, que trabalha em Madagascar há mais de trinta anos, foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. Ele 

fundou a “Akamasoa”, a Cidade da Amizade, tentando proporcionar uma vida melhor às famílias que vivem no lixão da 

capital. A candidatura do missionário católico foi proposta pelo Primeiro-Ministro da Eslovênia. 
 

Fr. Opeka é uma argentina com raízes eslovenas. Ele pertence à Congregação dos Padres Vicentinos. A Cidade da 

Amizade, fundada por ele, foi fundada em 1989, quando convenceu setenta famílias a abandonarem um aterro sanitário e 

criarem uma nova aldeia em uma área doada pelas autoridades. Foi assim que nasceu a semente do grande trabalho, em 

que hoje, em dezoito aldeias, vivem mais de vinte e cinco mil pessoas e, além disso, treze mil crianças têm acesso à 

educação, da pré-escola à universidade. Os jovens também têm oportunidade de desenvolvimento profissional. Graças a 

isso, existe outra geração de adultos malgaxes instruídos, cujas vidas melhoraram significativamente. Todas as famílias 

pobres recebem moradia e salários modestos. Eles realizam vários tipos de trabalhos, principalmente em pedreiras de onde 

é extraído o granito. A “Akamasoa” também opera seis clínicas, três hospitais e quatro centros médicos femininos. Ele 

também tem dezoito parques infantis. Todos os anos, graças aos esforços de pe. Opeka e seus associados, meio milhão de 

malgaxes pobres, recebem ajuda. O centro serve mais de cinco milhões de refeições por ano. O missionário também está 

comprometido com a proteção do meio ambiente. Ele apóia o reflorestamento de uma ilha onde setenta por cento da 

floresta foi destruída, plantando cinquenta mil árvores e outras plantas necessárias todos os anos com a ajuda de jovens. 
 

Ao apresentar um missionário ao Prêmio Nobel da Paz, o primeiro-ministro esloveno Janez Janša destacou que "o Pe. 

Opeka, como ninguém, está se esforçando para promover o desenvolvimento social e o humanitarismo, alcançando assim 

os objetivos traçados pelas Nações Unidas". O político esloveno lembrou que o trabalho iniciado por pe. Opeka tornou-

se um projeto de "construção da paz concreta e global através do compromisso de lutar contra a pobreza, a exclusão e a 

injustiça, a fim de garantir uma vida digna para os pobres em todo o mundo". O primeiro-ministro lembrou ainda as 

palavras que a ex-presidente de Madagascar, Hera Rajaonarimampianina, disse em 2014, comentando o trabalho 

sacrificial do missionário. “Pe. Opeka é uma luz viva de esperança e fé na luta contra a pobreza”. Seu trabalho também 

foi apreciado pelo Papa Francisco, que visitou a Cidade da Amizade em Madagascar. Lá ele implorou pelos direitos dos 

mais pobres dos pobres e pela justiça para eles. 
 

Tenha um domingo de descanso e uma semana abençoada! 

Bispo Wes 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 28 de Fevereiro, 2021 

• Ilda e Irene Faria ● José Pimentel ● Antonio Pimentel ● Angelina Botelho 

O CANTINHO DO BISPO 

Sessões de informações virtuais para MSA 

O MSA realizará sessões virtuais de informação para famílias que desejam saber mais sobre a MSA e seu currículo de Alberta. 

A sessão de informação serão realizada: 

Quarta-feira, 3 de março - para admissões gerais 

Para receber uma inscrição para qualquer uma dessas sessões e para receber um link do Zoom, RSVP para msaoffice@msa.bm ou ligue para 

292-4134. 


