
2.º Domingo da Quaresma

Descobre que és 
filho do Amor 
de Deus

Pelo Batismo, és revestido de Cristo.
Jesus levanta-nos.

ESCUTA JESUS (Mateus 17, 1-9) 
Transfiguração de Jesus como transformação e vida.

1 Seis dias depois, Jesus toma Pedro e Tiago e João (o 
irmão deste) e leva-os para uma alta montanha, para 
estarem sós. 2 E transfigurou-se diante deles e brilhou o 
rosto dele como o Sol e as suas roupas tornaram-se 
brancas como a luz. 3 E eis que lhes apareceu Moisés e 
Elias conversando com Jesus. 4 Pedro, respondendo, 
disse a Jesus: “Senhor, é bonito estarmos aqui. Se 
queres, farei aqui três tendas: uma para ti, uma para 
Moisés e uma para Elias”. 5 Ele ainda falava quando eis 
que uma nuvem luminosa os ensombrou; e eis que uma 
voz veio da nuvem, dizendo: “Este é o meu filho amado, 
no qual eu me agradei. Escutai-o”. 6 Ouvindo [isso], os 
discípulos caíram com o rosto no chão e apavoraram-
-se muito. 7 E Jesus aproximou-se e, tocando-lhes, disse: 
“Levantai-vos e não tenhais medo”. 8 Levantando eles os 
seus olhos, não viram mais ninguém a não ser apenas o 
próprio Jesus. 9 E descendo eles da montanha, Jesus 
deu-lhes ordens, dizendo: “Não conteis a ninguém o que 
vistes até que o Filho da Humanidade ressuscite dos 
mortos”.

PALAVRAS EM DESTAQUE…

Montanha:  Na Bíblia a montanha é representada como um 
lugar de encontro com Deus. A transfiguração de Jesus 
deu-se numa montanha com o nome de Monte Tabor.

Transfigurou-se: Transformou-se com um aspeto brilhante.

Moisés e Elias: Durante as suas vidas também tiveram um 
encontro com Deus, ambos na montanha do Sinai. Nessa 
montanha Deus revelou-se e mostrou-lhes o seu amor.

Nuvem: Uma nuvem de luz, sinal da presença de Deus junto 
dos homens.

Discípulos: Os que recebem o ensinamento dum mestre, 
seguindo-o.

Levantai-vos: Deus não quer as pessoas assutadas e ame-

drontadas. Como um amigo, Jesus aproxima-se, sossega-os 
e desaparece todo o medo.

Medo: Os discípulos tiveram medo porque descobrem que 
Jesus não é apenas um homem, mas o Filho muito amado de 
Deus.

REZA A JESUS
Ó Jesus, levanta-me 
sempre que caio. 
Toma-me pela mão, 
quando tenho medo. 
Abraça-me quando estou 
triste e choro. 
Fica ao meu lado, pois 
preciso de Ti para ser feliz. 
Faz-me experimentar nem 
que seja por um momento, 
como Deus é belo e sentir 
o seu amor de Pai.

Pai Nosso...
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PRESTA ATENÇÃO!
A vida do cristão é um 
caminho para Deus. Há 
muitas coisas belas, 
mas muitas são as 
dificuldades a enfrentar. 
Às vezes, ficamos cheios 
de medo e só apetece 
desanimar. Sabias que 
Jesus está junto de nós 
para nos levantarmos 
todas as vezes que 
caímos? 
E que nos dá força nas 
dificuldades dos nossos 
dias?

MUITO IMPORTANTE!
Acreditar e ter confiança:
• Através de Jesus acredita-

mos que Deus é Pai.
• Através de Jesus acredita-

mos que somos filhos de 
Deus.

• Através de Jesus acredita-
mos no amor de Deus por nós.

• Ter confiança é chamar e ser 
escutado!

• Ter confiança é ter a certe-
za de que Deus nos abre 
sempre os braços!
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Por que é que Jesus
deixa ver que é Deus?

Jesus mostra aos discípulos, os seus amigos, como Deus 
é belo, que nos ama como um pai que olha para nós como 
seus filhos. Como é bela a vida do cristão! Pedro, Tiago 
e João ficaram tão impressionados que caíram por terra 
com alegria. Jesus levanta-os, tal como levanta qual-
quer pessoa que caia.
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REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Sopa de Letras: encontra as palavras retiradas do Evan-

gelho deste domingo.
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TRANSFIGURACAO DISCIPULOS MONTANHA 

BRANCAS ESCUTAR MOISES 

TENDAS TIAGO PEDRO 

ROSTO ELIAS NUVEM 

AMADO JOAO  
 


