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1. Introdução

As três leituras deste Domingo 
falam-nos de caminhos misteriosos e 
dramáticos pelos quais Deus conduz 
os homens à salvação. Há um convite 
à escuta e ao deslumbramento de 
luz. Há um sentido profundo de expe-
riência espiritual: em Abraão, a prova 
da fidelidade; na transfiguração, a 
prova da passagem do acontecimen-
to teofânico à aceitação radical do 
caminho da cruz.

2. I leItura 
Gn 22,l-2.9a.l0-13.15-18

Ele manifesta a sua adesão, a sua 
confiança total em Deus. É fiel às 
promessas de Deus. Afinal, para Deus 
o mais importante não são os sacri-
fícios humanos (como era costume 
em povos primitivos), mas o coração 
do homem. Israel é instrumento de
Deus para terminar com os sacrifícios 
humanos.

3. II leItura rm 8,31b-34
É o grito do aparente abandono de 
Deus no Calvário: “Meu Deus, Meu 
Deus, porque Me abandonaste?” (Sal-
mo 21). Paulo ilustra a grande novida-
de representada pela vida e morte de
Jesus Cristo: a revelação de um Deus 
que não pede sacrifícios aos homens 
mas se sacrifica Ele mesmo pelos 
homens, um Deus que não tira, mas 
dá. Da parte deste Deus o homem 
não deve esperar condenação, mas 
só perdão.



4. evanGelho mc 9,2-10.
Eis o clímax do relato, com a intro-
dução de dois elementos divinos: a 
nuvem e a voz, símbolos respetiva-
mente da presença velada de Deus 
e da Sua transcendência (Ex 24,16). 
O Evangelho da Transfiguração é o 
caminho de Jesus e dos Seus segui-
dores mais íntimos. São Marcos liga a 
Transfiguração ao caminho doloroso 
de Cristo. Entretanto, no termo desse 
caminho misterioso, está a ressur-
reição, a exaltação e a glória. Pedro 
manifestou toda a sua alegria naque-
le momento arrebatador. Que alegres 
e ditosos são, Senhor, os que sobem 
ao monte para Te escutar, para rece-
ber os primeiros raios de sol, aí, mais 
perto do céu, prontos para receber a 
revelação de Deus na sua Quaresma. 
Moisés e Elias foram os únicos que 
viram a Deus, que foram recebidos 
na Sua intimidade.

5. medItação

5.1 Sofrimento
A adesão a Jesus Cristo não elimina 
os inevitáveis sofrimentos da vida, 
mas dá a cada um uma força nova 
para os enfrentar. Este é o alfabeto 
de Deus. “Deus como um centro 
luminoso de festa e de alegria” (EG,4). 
O drama do homem “não é evitar o 
sofrimento, a fuga diante da dor mas 
a capacidade de aceitar a tribulação e 
nela amadurecer, de encontrar o seu 
sentido através da união com Cristo 
que sofreu com infinito amor” (Spe
Salvi,37). O Tabor antecipou o Calvá-
rio.

5.2 Tempo da Quaresma
Este é o meu tempo para a intimi-
dade, para me aproximar de Ti pela 
meditação da Tua Palavra, para fazer 
participar o meu corpo através da pe-
nitência e oração, através do perdão 
e da reconciliação, um tempo novo 
de vida nova no Espírito. “Nenhum 
lavadeiro sobre a terra as poderia 
branquear assim”, diz Marcos. Esta é 
a brancura da misericórdia de Deus, 
do sacramento da Penitência. “Com 
razão a Igreja considera seu dever e 
objetivo da sua missão, assegurar a 
autenticidade do perdão. Não a prote-
ge senão guardando a sua fonte, isto 
é, o mistério da misericórdia de Deus, 
revelado em Jesus Cristo” (Dives in
misericordia, 14).

5.3 Itinerário Pascal
Perante as dificuldades de Pedro e 
dos discípulos em aceitar o anúncio 
da morte do Mestre em Jerusalém 



(cf. Mc 8,31-38), Jesus mostra a três 
deles (Pedro, Tiago e João) qual será 
a condição do homem que passou 
através da morte. A morte não dimi-
nui o homem, mas potencia-o dan-
do-lhe uma qualidade de vida que 
não é possível alcançar nesta terra. O 
itinerário pascal conduz o nosso pro-
cesso interior de mudança de vida, 
de purificação, de transformação da 
mente, de renúncia ao homem velho, 
e profissão no Filho de Deus Vivo.

5.4 Viver na gratuidade 
de Deus
É esta a Boa Notícia, o Evangelho, que 
os homens esperam. O homem está 
envolto num manto de amor e de 
misericórdia. A gratuidade de Deus 
provoca uma reviravolta quase infini-
ta na nossa vida, como se se tratasse 
de um novo nascimento ou de
uma regeneração. Viver em gratui-
dade significa precisamente viver 
grátis, isto é, viver da graça, por graça 
ou pela graça. Isto quer dizer que o 
homem é uma pobre criatura neces-
sitada quotidianamente do pão da 
vida, que depende de Deus a cada 
instante e que sem Ele é incapaz de 
viver. Só assim poderemos experi-
mentar que tudo é graça.

5.5 Creio
O cristianismo é, de facto uma fé; e 
foi para ele um mal tornar-se uma 
religião. Então, o que é a religião? E o 
que é a Fé? Fé para o cristão é a ade-
são pessoal e profunda ao mistério 
de Cristo. O Deus de Jesus não é um 
concorrente do homem que exija
submissão ou escravatura; é o Deus 

da manifestação. É o Deus que-
vem e que faz aliança. É libertador. É 
amigo e ama. A religião infantiliza o 
homem, bloqueia-lhe a consciência
histórica, aterroriza-o, culpa-o, aliena-
-o. Toda a religião é sectária e fechada. 
O polo da fé é um Deus que vem ter 
com os homens para abrir um futuro. 
Jesus nunca aparece nos Evangelhos 
a ir ao templo para fazer oferendas. A 
Palavra de Jesus é mais um convite à 
mudança de vida de cada um, do que 
um convite à Religião. A vida e a mor-
te de Jesus desembocaram no triunfo 
da vida. (Vários, Aventura da Fé)

5.6 Testemunho de fé
Como foi edificante ver a fé e a sereni-
dade daquele professor que me des-
crevia os seus sentimentos ao tomar 
conhecimento da sua doença. Como 
foi reconfortante para a minha fé vê-lo 
e ouvi-lo falar de si, dos seus sonhos 
e expetativas de vida, da sua menina, 
dos seus alunos, da sua escola, com 
uma paz, com uma serenidade e com 
um desprendimento que só os santos 
têm. Por mim, Senhor, não duvido 
que escutei um santo, no sentido 
mais autêntico da palavra. Como 
gostei de sentir o contágio da sua fé. 
Fez-me tão bem.

6. oração
Dá-nos Senhor o amor da vida como 
o amor do jardim original, mágico, 
da confiança, do abandono, total. Só 
Tu salvas, Senhor. Só o Teu nome é 
como o sabor da vida. Não tenho pa-
lavras para Te agradecer este encon-
tro onde o Teu amor era tão visível. 
Cura-o, Senhor. Eu Te peço.



7. contemplação

Cego pela luz de Deus
Jesus transfigurou-se diante deles.

Perguntavam o que seria ressuscitar dos mortos.
Alvíssaras, cristãos e caminhantes,

Olhai Jesus de branco na montanha.
Um novo sol, loucura por instantes,

Chama no Sinai, no Horeb, tamanha.
Senhor de luz, de beleza da vida,

Senhor do sol do Sul distante Tabor
Deixai ficar meu coração nesta lida,
Inebriai-me dessa luz cego de amor.

Quero ficar nesta imensurável magia.
Fielmente escreverei meu dia-a-dia
Meu anjo iluminará letras de Deus
Com a luz divina iluminará os céus.
Ficarei só com sílabas que encanto,

Filmarei sozinho este estar com Deus.
Um ramo verde descerá comigo

Com ele farei tantos rosários meus.
Loucos pecadores, se não quereis

Que eu dê minha vida por vós,
Que lá longe, qual diamante relicário,

Anuncie a redenção, meu Calvário.
Deixai-me curar vosso querer não ser
Nesta hora de lágrimas e esperanças.
Cantai Aleluias nas águas dos sonhos,
Ficareis curados de más lembranças.

Canta Jerusalém um canto novo!
Canta ao amor celeste, escuta a luz

De Deus que vem, multidão, teu povo.
Pelo deserto verdejante te conduz.

De joelhos eu Te adoro.
Tanto Te queria dizer

Trindade santa onde moro.
Em Ti, Pai, quero amanhecer.

J. Rocha Monteiro in “Palavra ardente”


