
A Transfiguração de Jesus foi essencialmente uma 

experiência de oração, um mergulho na 

contemplação do desígnio de amor do Pai que o 

enviou para salvar a humanidade. As Sagradas 

Escrituras – Moisés e Elias – concordam em 

anunciar o mistério da Páscoa, isto é, que Cristo 

devia sofrer para entrar na sua glória (Lc 24, 26. 46). 

Naquele momento, Jesus viu perfilar-se diante d’Ele 

a cruz, o extremo sacrifício necessário para nos 

libertar do domínio do pecado e da morte. E no seu 

coração, uma vez mais repetiu o seu “Amen”. Disse 

“sim”, “eis-me aqui”, “faça-se, ó Pai, a tua vontade 

de amor». E, como sucedera depois do baptismo no 

Jordão, chegaram do céu os sinais de complacência 

de Deus Pai: a Cruz, que transfigurou Cristo, e a voz 

que o proclamou “Filho amado” (Mc 9, 7)» (João 

Paulo II, Bento XVI, Angelus 8/3/2009). 

 

Jesus indicou-lhes a cruz como o caminho que 

deviam seguir, mas eles não compreendiam. A cena 

da transfiguração, aquele momento de luz e de 

glória, animou-os no seguimento do Crucificado: 

«Depois de anunciar aos sus discípulos a sua morte, 

manifestou-lhes no monte santo o esplendor da sua 

glória, para mostrar, com o testemunho da Lei e dos 

profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da 

ressurreição» (Prefácio). O Pai confirma aos três 

discípulos que Jesus é o seu Filho, o seu escolhido, 

o seu servo anunciado (Is 42, 1), que manifesta a sua 

última e definitiva vontade, revelada na Lei e nos 

Profetas, e manda-nos que O escutemos sempre, 

mas, sobretudo, quando nos fala da sua Paixão e 

morte de Cruz. A Transfiguração de Jesus revela-

nos quer a mistério da sua vida de glória quer o 

mistério da sua morte de cruz, a grande provação 

que Ele venceu no momento do seu êxodo ou 

passagem deste mundo para o Pai. Também o 

deserto da nossa Quaresma tem como meta a alegria 

da Páscoa e não será vão o nosso esforço de seguir e 

imitar a Cruz de Cristo no meio de um mundo a Ele 

e a ela adverso. Todos levamos uma cruz. Nunca 

Cristo sem Cruz, nunca cruz sem Cristo. Jesus 

ensina-nos que o caminho da cruz leva à glória do 

céu. A nuvem, o Espírito conduz agora a Igreja pelo 

caminho quaresmal em direcção à Páscoa. 

 

Na Quaresma procuramos mais intensamente 

conhecer Jesus. Para isso, subimos com Ele à 

montanha para O contemplarmos no seu rosto de 

glória, antes de o vermos no seu rosto desfigurado 

pelo sofrimento da sua paixão. A Transfiguração é 

uma antecipação da sua glorificação perfeita, da 

qual participaremos quando «o Salvador, o Senhor 

Jesus transformar o nosso corpo miserável para o 

tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder 

que Ele tem de sujeitar a Si todo o universo». 

  

Necessitamos da graça da Eucaristia para que 

«esta oblação lave os nossos pecados e santifique o 

nosso corpo e o nosso espírito, para celebrarmos 

dignamente as festas pascais». «Jesus tomou 

consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para 

orar». Jesus leva-nos à montanha da Quaresma para 

orar mais assídua e intensamente. «Os santos, dizia 

Teresa de Lisieux, com a oração que abrasa de 

amor, levantaram, levantam e levantarão o mundo» 

(C 36 v). Os cristãos de hoje oramos pouco e mal. 

Eis a causa da actual crise de fé, de moral e de 

valores. «Se o Senhor não edificar a casa em vão 

trabalham os que a constroem». Só quem fala com 

Deus pode falar aos homens. Convertamo-nos em 

homens e mulheres de oração. No monte da oração, 

escutamos a voz do Pai, vemos a glória de Jesus, 

abrimo-nos à sombra do Espírito: «Uma palavra 

falou o Pai, que é o seu Filho, e esta fala sempre em 

eterno silêncio e em silêncio há-de ser ouvida pela 

alma» (São João da Cruz). «Deus de infinita 

bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado 

Filho, fortalecei-nos com o alimento espiritual da 

vossa palavra, de modo que, purificado o nosso 

olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na 

visão da vossa glória» (Oração Colecta). 
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«Enquanto orava, alterou-se  

o aspecto do seu rosto» 

 

 
 

«O Senhor manifesta a sua glória na presença de 

testemunhas escolhidas, e de tal modo faz 

resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os 

homens, que o seu rosto se torna brilhante como o 

sol, e as suas vestes brancas como a neve. A 

principal finalidade desta transfiguração era fazer 

desaparecer do coração dos discípulos o escândalo 

da cruz, para que a humilhação da paixão, 

voluntariamente suportada, não perturbasse a fé 

daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da 

dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um 

desígnio não menos providente, dava-se um 

fundamento sólido à esperança da Igreja, de modo 

que todo o Corpo de Cristo pudesse conhecer a 

transfiguração com que ele também seria 

enriquecido, e os seus membros pudessem contar 

com a promessa da participação daquela glória que 

primeiro resplandecer na Cabeça. Moisés e Elias, 

isto é, a Lei e os Profetas, apareceram a falar com o 

Senhor, a fim de que na presença daqueles cinco 
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homens se cumprisse integralmente o que está 

escrito: Será digna de fé toda a palavra proferida na 

presença de duas ou três testemunhas. Na verdade, 

as páginas de uma e outra Aliança confirmam-se 

mutuamente, e o esplendor da glória presente 

mostra, de maneira certa e manifesta, Aquele que as 

antigas figuras tinham prometido sob o véu do 

mistério; porque, como diz São João, a lei foi dada 

por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por 

meio de Jesus Cristo. N’Ele se cumpriram 

integralmente a promessa das figuras proféticas e o 

sentido dos preceitos da Lei, porque pela sua 

presença mostra a verdade das profecias, e pela sua 

graça torna possível a observância dos 

mandamentos» (São Leão Magno). 

 

PALAVRA DE DEUS 

 

Leitura do Livro do Génesis    

Gen 15, 5-12.17-18 

 

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». Abrão 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». Abrão 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». 

Abrão 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 Abrão 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 Abrão uma aliança, dizendo: «Aos 

teus descendentes darei esta terra, desde o rio do 

Egipto até ao grande rio Eufrates». 

 

Sl 26: 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 da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Filipenses                                         Filip 3, 17– 4, 1 

 

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. 

 

Refrão: No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a 

voz do Pai: «Este é o meu Filho muito amado: 

escutai-O». 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                              Lc 9, 28b-36                                    
 

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. 

 

Jesus, enquanto rezava ao Pai, transfigurou-se e 

mostrou-lhes a sua glória. O “pecado” “desfigura-

nos” e a “oração” “transfigura-nos”, dá-nos um novo 

rosto luminoso, umas vestes brancas, cheias de boas 

obras. Jesus actualiza a Lei e os Profetas, toda a 

revelação de Deus no A. T. «Jesus ficou sozinho» 

(Lc 9, 36). «Da nuvem saiu uma voz que dizia: 

“Este é o meu Filho muito amado, no qual pus as 

minhas complacências. Escutai-O”».  


