
Coloque uma Cruz que tenha em casa num lugar 
de destaque e faça o seguinte momento de 
Oração e o Exame de Consciência.

+ 2º Domingo da Quaresma 
[ENCONTROS]

Uma experiência de encontro: 
“Mestre, como é bom estarmos aqui!”

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. Nisto, 
dois homens puseram-se a falar com ele. Eram 
Moisés e Elias, rodeados duma luz celestial, a 
falar da sua morte que ia cumprir-se em Jerusa-
lém. Pedro e os companheiros estavam a cair de 
sono, mas quando acordaram viram a glória de 
Jesus e os dois homens que estavam com ele. 
Quando aqueles homens se iam a retirar, Pedro, 
sem saber bem o que estava a dizer, exclamou: 
«Mestre, é tão bom estarmos aqui! Vamos levan-

tar três tendas: uma para ti, outra para Moisés e 
outra para Elias.» Enquanto dizia estas coisas, 
uma nuvem envolveu-os na sua sombra e os 
discípulos ficaram atemorizados quando a 
nuvem os envolveu. Saiu então da nuvem 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 cala-
ram-se e naqueles dias não contaram a 
ninguém nada do que tinham visto.

Reflexão
Às vezes, a vida é como uma noite de trevas 
espessas. A escuridão da violência sem sen-
tido, dos sonhos frustrados, da perda e da 
angústia, da dor e da doença… A escuridão 
que murcha o amor. 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
Deus Santo, aqui estou, na tua montanha. A 
carga da vida é-me pesada. Às costas, tenho 

a preocupação, o arrependimento, a fadiga e 
as doenças, a dor de todos os homens opri-
midos e abusados. Aqui, me confio a Ti. Em 
Ti, posso ficar deslumbrado pela tua luz, 
levantado pela tua glória, encantado com o 
teu coração.

Exame de Consciência
1.Procuro fazer a experiência do encontro 
com Cristo, na participação e vivência da 
Eucaristia? Para mim, a Eucaristia é um com-
promisso irrenunciável ou simplesmente uma 
obrigação que por vezes apetece descartar?

2.Procuro fazer a experiência do encontro 
com Deus, através da oração? Rezo com con-
fiança amorosa? Rezo como filho/a de Deus, 
que se sabe necessitado/a d’Ele? Sou capaz 
de me desconectar de tudo o resto, para fugir 
do ruído e me encontrar silenciosamente 
comigo e com Deus?

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