
 
 

      ENCONTRO 21 / 24 FEV 
 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra.

 

Momento de silêncio. 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos (9,2-10) 
 

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. 

 

 Qual o significado da transfiguração de Jesus? 
 

 Porque é que Jesus ofereceu aos discípulos antes da paixão 

esta experiência de transfiguração? 

 Onde e como poderemos reviver esta experiência de comu-

nhão profunda com Jesus?

 

Na sua caminhada para a paixão, e para preparar os discípulos para 

a dureza da cruz, antecipa Jesus para os discípulos a experiência da 

Ressurreição.  No monte da transfiguração Jesus revela o Sue ver-

dadeiro rosto de Filho amado do pai e revela que também nós somos 

filhos amados de Deus.  



 

Caminharei na terra dos vivos,  

na presença do Senhor. 

 

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.  
(Salmo 115 (116), 10 e 15. 16-17.18-19) 

 

«Meu Deus, meu único rei, assiste-me no meu desamparo, pois não 

tenho outro socorro senão a ti, porque vou pôr a minha vida em risco. 

No seio da família, ouvi desde criança, Senhor, que escolheste Israel 

entre todos os povos, e os nossos pais entre todos os seus antepas-

sados, para fazer deles a tua herança perpétua, e que cumpriste to-

das as promessas. Lembra-te de nós, Senhor. Manifesta-te no dia da 

nossa tribulação e dá-me coragem, Senhor, rei dos deuses, domina-

dor de todos os poderes! Coloca nos meus lábios, quando estiver na 

presença do leão, palavras apropriadas e muda o seu coração em 

ódio contra aquele que nos é hostil, a fim de que pereça com todos 



os seus partidários. Livra-nos com a tua mão e assiste-me no meu 

abandono, a mim, que não tenho senão a ti, Senhor.» 
(Ester C, 14-16.23-25) 

 

 

Nesta semana…. 
 

 Que tempo dedicarei durante esta semana à contempla-

ção do Rosto divino? 


