
Coloca uma Cruz que tenhas em casa num lugar 
de destaque. Semanalmente, em família, faz o 
seguinte momento de oração e o Exame de Cons-
ciência.

+ 2º Domingo da Quaresma 
[ENCONTROS]

Uma experiência de encontro: 
A Transfiguração de Jesus

Palavra de Deus
Lucas 9, 28b-36

Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e 
subiu a um monte para orar. Quando estava 
em oração, o seu aspeto transformou-se e a 
sua roupa ficou de um branco muito brilhante. 
(...) Pedro, sem saber bem o que estava a dizer, 
exclamou: «Mestre, é tão bom estarmos aqui! 
(...) Escutou-se então uma voz que dizia: «Este 
é o meu Filho, o Escolhido. Escutem o que ele 
diz.» Quando se ouviu aquela voz, Jesus já 
estava sozinho. Os discípulos não contaram a 
ninguém nada do que tinham visto.

Reflexão
Às vezes, a vida é como uma noite muito 
escura, sem luz, cheia de dificuldades. A 
escuridão da violência sem sentido, dos 
sonhos que não se realizam, da perda e do 
medo, da dor e da doença… A escuridão que 
murcha o amor, como acontece com a flor 
plantada num vaso sem a luz do sol. Às vezes 
é assim. Mas, de repente, encontramos Jesus 
no meio da noite. E Ele revela-Se, a sua luz 
tudo abraça e tudo cura e transfigura.

Oração
Senhor Jesus, aqui estou, na tua montanha. 
Quero viver perto de Ti e mudar aquilo que 
me afasta de Ti e me afasta dos outros. 
Quero seguir os teus passos e viver os teus 
ensinamentos. Quero ficar no teu coração, 
envolvido pela tua luz, para ser instrumento 
da tua paz e do teu amor.

Exame de Consciência
1. Por que vais à missa ao domingo?

2. Convidarias os teus amigos a participa-
rem numa Eucaristia?

3. Que pensas que te responderiam?

4. Participo regularmente nos momentos de 
oração da comunidade cristã? Na minha 
família existe um ambiente de oração? 
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