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+Evangelho

Mt 17, 1-9

Um fruto digno da 
conversão: Acolher 
Aquele que vem

1Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e o seu irmão 
João, e fê-los subir, a sós, a um alto monte. 2Transfigurou-se então 
diante deles: o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz. 3E eis que lhes apareceram Moisés e 
Elias a conversar com Ele. 4Em resposta, Pedro disse a Jesus: 
«Senhor, que bom é nós estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três 
tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias». 5Estando 
Ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu de sombra, 
e eis que da nuvem uma voz disse: «Este é o meu Filho amado, no 
qual me comprazo: escutai-o!».
6Ao ouvir isto, os discípulos caíram de rosto por terra e ficaram 
cheios de medo. 7Mas Jesus aproximou-se e, tocando-lhes, disse: 
«Erguei-vos e não tenhais medo!». 8Ao levantarem os olhos, não 
viram ninguém, apenas Jesus sozinho. 9E, enquanto eles desciam do 
monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: «Não faleis a ninguém desta 
visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos».

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Quem são os personagens que compões esta passagem do 

evangelho e o que fazem?
• O que aconteceu a Jesus?
• Quem fala e do que falam?
• Qual a revelação? De quem procede?
• O que aconteceu depois de tudo isto?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Não podemos dizer a Transfiguração do Senhor, antes da 

Ressurreição do Senhor. E não podemos, porque não sabemos. 

• Que valores profundos me evoca o texto? Cruz e Luz. Bênção, 
Oração e Paz… 

• Com que relaciono o texto? Com que acontecimentos de Cruz e 
de Luz na minha vida?

4. ORATIO Oração 
Deus de luz, 
Nós Te damos graças pela transfiguração do teu Filho,
pela alegria e pela felicidade que nos dá
a sua presença radiosa.

Nós Te pedimos pelo teu povo e pelos teus fiéis:
levanta-nos quando estamos paralisados pelo medo;
cura os nossos corações e os nossos espíritos,
para os tornar atentos a escutar o teu Filho.

Estabelece a tua tenda
nas nossas casas e nas nossas comunidades,
não te afastes de nós.

5. CONTEMPLATIO Contemplação
À imagem dos discípulos na montanha, cria um tempo de contempla-
ção alimentado por um texto, um cântico, um trecho musical.

6. ACTIO Ação
Esta semana vou procurar:

• Dá um tempo para reconheceres a grandeza do Senhor e a tua 
pequenez. Um tempo para ouvi-lO, realmente, para realizar um 
trabalho concreto que mostre aos outros a alegria que sentes 
quando estás junto do Senhor e experimentas uma transfigura-
ção em sua vida.

• Contemplo o mistério de Cristo transfigurado fazendo um 
tempo de adoração.
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1Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e o seu irmão 
João, e fê-los subir, a sós, a um alto monte. 2Transfigurou-se então 
diante deles: o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz. 3E eis que lhes apareceram Moisés e 
Elias a conversar com Ele. 4Em resposta, Pedro disse a Jesus: 
«Senhor, que bom é nós estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três 
tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias». 5Estando 
Ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu de sombra, 
e eis que da nuvem uma voz disse: «Este é o meu Filho amado, no 
qual me comprazo: escutai-o!».
6Ao ouvir isto, os discípulos caíram de rosto por terra e ficaram 
cheios de medo. 7Mas Jesus aproximou-se e, tocando-lhes, disse: 
«Erguei-vos e não tenhais medo!». 8Ao levantarem os olhos, não 
viram ninguém, apenas Jesus sozinho. 9E, enquanto eles desciam do 
monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: «Não faleis a ninguém desta 
visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos».

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Quem são os personagens que compões esta passagem do 

evangelho e o que fazem?
• O que aconteceu a Jesus?
• Quem fala e do que falam?
• Qual a revelação? De quem procede?
• O que aconteceu depois de tudo isto?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Não podemos dizer a Transfiguração do Senhor, antes da 

Ressurreição do Senhor. E não podemos, porque não sabemos. 

• Que valores profundos me evoca o texto? Cruz e Luz. Bênção, 
Oração e Paz… 

• Com que relaciono o texto? Com que acontecimentos de Cruz e 
de Luz na minha vida?

4. ORATIO Oração 
Deus de luz, 
Nós Te damos graças pela transfiguração do teu Filho,
pela alegria e pela felicidade que nos dá
a sua presença radiosa.

Nós Te pedimos pelo teu povo e pelos teus fiéis:
levanta-nos quando estamos paralisados pelo medo;
cura os nossos corações e os nossos espíritos,
para os tornar atentos a escutar o teu Filho.

Estabelece a tua tenda
nas nossas casas e nas nossas comunidades,
não te afastes de nós.

5. CONTEMPLATIO Contemplação
À imagem dos discípulos na montanha, cria um tempo de contempla-
ção alimentado por um texto, um cântico, um trecho musical.

6. ACTIO Ação
Esta semana vou procurar:

• Dá um tempo para reconheceres a grandeza do Senhor e a tua 
pequenez. Um tempo para ouvi-lO, realmente, para realizar um 
trabalho concreto que mostre aos outros a alegria que sentes 
quando estás junto do Senhor e experimentas uma transfigura-
ção em sua vida.

• Contemplo o mistério de Cristo transfigurado fazendo um 
tempo de adoração.
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1Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e o seu irmão 
João, e fê-los subir, a sós, a um alto monte. 2Transfigurou-se então 
diante deles: o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz. 3E eis que lhes apareceram Moisés e 
Elias a conversar com Ele. 4Em resposta, Pedro disse a Jesus: 
«Senhor, que bom é nós estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três 
tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias». 5Estando 
Ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu de sombra, 
e eis que da nuvem uma voz disse: «Este é o meu Filho amado, no 
qual me comprazo: escutai-o!».
6Ao ouvir isto, os discípulos caíram de rosto por terra e ficaram 
cheios de medo. 7Mas Jesus aproximou-se e, tocando-lhes, disse: 
«Erguei-vos e não tenhais medo!». 8Ao levantarem os olhos, não 
viram ninguém, apenas Jesus sozinho. 9E, enquanto eles desciam do 
monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: «Não faleis a ninguém desta 
visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos».

*****

Oração inicial
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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Quem são os personagens que compões esta passagem do 

evangelho e o que fazem?
• O que aconteceu a Jesus?
• Quem fala e do que falam?
• Qual a revelação? De quem procede?
• O que aconteceu depois de tudo isto?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Não podemos dizer a Transfiguração do Senhor, antes da 

Ressurreição do Senhor. E não podemos, porque não sabemos. 

• Que valores profundos me evoca o texto? Cruz e Luz. Bênção, 
Oração e Paz… 

• Com que relaciono o texto? Com que acontecimentos de Cruz e 
de Luz na minha vida?

4. ORATIO Oração 
Deus de luz, 
Nós Te damos graças pela transfiguração do teu Filho,
pela alegria e pela felicidade que nos dá
a sua presença radiosa.

Nós Te pedimos pelo teu povo e pelos teus fiéis:
levanta-nos quando estamos paralisados pelo medo;
cura os nossos corações e os nossos espíritos,
para os tornar atentos a escutar o teu Filho.

Estabelece a tua tenda
nas nossas casas e nas nossas comunidades,
não te afastes de nós.

5. CONTEMPLATIO Contemplação
À imagem dos discípulos na montanha, cria um tempo de contempla-
ção alimentado por um texto, um cântico, um trecho musical.

6. ACTIO Ação
Esta semana vou procurar:

• Dá um tempo para reconheceres a grandeza do Senhor e a tua 
pequenez. Um tempo para ouvi-lO, realmente, para realizar um 
trabalho concreto que mostre aos outros a alegria que sentes 
quando estás junto do Senhor e experimentas uma transfigura-
ção em sua vida.

• Contemplo o mistério de Cristo transfigurado fazendo um 
tempo de adoração.


