
 

FESTA DA TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR 

6 de agosto de 2020 

PREPRANDO O AMBIENTE: uma mesa com uma toalha branca, a 

Bíblia Sagrada aberta no texto do Evangelho a ser proclamado, um 

crucifixo e uma vela. 

Celebramos o dia em que o Senhor, tendo subido o Monte Tabor, 

manifestou-se aos discípulos em todo o esplendor da vida divina que 

está n’Ele. Recebendo esta revelação da ressurreição e da glória de 

Jesus a ser estendida a toda a comunidade de discípulos e discípulas, 

disponhamo-nos a escutar, com fidelidade, a Palavra do Filho amado 

de Deus, para caminharmos, sempre e em toda parte, como filhos e 

filhas da luz.  

REFRÃO ORANTE: JESUS, TU ÉS A LUZ 

(https://www.youtube.com/watch?v=qDB0xTgG7Is) 

Jesus, Tu és a luz dos olhos meus! 

Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus! 

SAUDAÇÃO  

Dirigente: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 

Dirigente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

https://www.youtube.com/watch?v=qDB0xTgG7Is
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LEITURA: O que diz o texto do dia? 

Leia atentamente o texto: Mt 17, 1 – 9. Retome palavras, expressões ou frases do 

texto.  

MEDITAÇÃO: o que o texto diz para mim, hoje? 

A transfiguração de Jesus é um aperitivo do mundo novo que virá. Não podemos, 

porém, ficar aí parados, acomodados em tendas. É preciso descer do monte e 

enfrentar os conflitos do dia-a-dia da nossa vida. Com a leitura orante de hoje 

entendemos que o começo da fé é escutar Jesus, o Filho amado do Pai, como nos 

diz a voz saída da nuvem da transfiguração. Cristo é a Palavra pessoal do Pai e 

onde melhor se houve é na solidão e no vazio interior. Por isso, devemos “subir à 

montanha”, com Jesus, para orar e depois descer e enfrentar a realidade de um 

“Planeta Terra desfigurado” pelos desmandos do ser humano. 

Jesus quer mostrar aos seus discípulos que não podem se desesperar diante da 

morte e da cruz. A Transfiguração de Jesus aponta para a verdadeira vida, aquela 

que não termina, ou seja, a vida na eternidade junto a Deus. 

No caminho para Jerusalém, uma breve pausa: alguns discípulos vão com Jesus 

para o Monte Tabor. No alto da montanha, Ele dá uma pequena amostra do céu. 

Um alento, um gesto de amor antes do Calvário da dor. A transfiguração de Jesus 

antecipa as alegrias da ressurreição. Nada é mais forte do que o amor de Deus. 

Jesus veio testemunhar esse amor com sua própria vida. Depois da 

Transfiguração, crer na vida eterna ficou mais fácil. Até porque, não seguimos a 

um Deus morto, mas sim a Cristo ressuscitado. A experiência da Transfiguração 

nos fala da certeza da Páscoa. 

A Palavra de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, nos mostra que Jesus “sobe 

uma alta montanha” e leva com ele os apóstolos Pedro, Tiago e João. De repente, 

Jesus “foi transfigurado diante deles”. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas 

ficaram brancas como a luz. Duas pessoas apareceram: Moisés e Elias que 

conversavam com Jesus. A sensação que sentiam era a de estar no céu, tamanha 

a felicidade. 

Nascemos humanos, mas isto não nos satisfaz inteiramente. Ao se transfigurar, 

Jesus revela também sua realidade divina, que encanta os discípulos. Nossa 

missão é também a de irmos nos divinizando para transfigurarmos o mundo, 

assim marcharemos para a plenitude da vida em Deus. Essa vida sim nos satisfaz. 

O Papa São Leão Magno afirmava que a Transfiguração tinha por finalidade 

imediata afastar do coração dos Apóstolos o desespero diante da morte na cruz. 

A Transfiguração é também um sinal seguro de esperança, pois nos ensina a olhar 

para a humanidade de Jesus, sem desprender os olhos de sua divindade. O 

“desfigurado” pela dor e pelo sofrimento na cruz é o transfigurado, o 

ressuscitado, Aquele que vence a morte e o pecado. 

Assim como Jesus e os discípulos desceram da montanha para ir ao encontro dos 

desfigurados, nós também somos convidados a descermos de nosso orgulho, de 
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nossa acomodação e irmos ao encontro dos mais pobres e sofridos de nossa 

sociedade. Que nossos gestos de amor e de solidariedade possam auxiliar tantos 

irmãos desfigurados pela ganância humana, pela dor e falta de condições dignas 

de vida. 

ORAÇÃO: O que a Palavra me leva a falar com Deus?  

Senhor, Transfiguração é festa da luz. Jesus é a Luz e no encontro com Sua Luz 

posso ativar a tímida luz presente em meu interior. Só assim posso ampliar os 

espaços de luz em minha vida, para contagiar-me de luz e para comunicar uma 

mística de luz em meu entorno. Não se trata de falsas iluminações, mas de 

alcançar outra perspectiva de vida, mais luminosa, mais positiva, mais 

esperançada. 

Para transitar na noite de meu tempo preciso buscar, na Transfiguração, a Luz 

que a ilumine e me indique a direção e o sentido de minha existência. 

A “noite de meu mundo”- carregada de tanta corrupção, violência, preconceito e 

intolerância - pede pessoas marcadas pela experiência da Transfiguração, capazes 

de ver a presença d’Aquele que é a Luz no meio das realidades simples e 

cotidianas, no profundo do coração de cada ser humano, de cada realidade 

vivente, de cada palmo de minha Terra, no mistério insondável do universo 

grávido de graça. 

Preciso cultivar não só olhos que vejam a realidade, também que sejam capazes 

de contemplar, no meio da noite, a presença da Luz: uma luz que brota das 

profundezas da realidade, do profundo do ser, onde o Deus, Fonte de vida, 

sustenta tudo; uma Luz que me faz descobrir meu ser essencial: filhos e filhas 

amados (as) e irmanados (as) com todos e com tudo. 

CONTEMPLAÇÃO: Qual meu novo olhar a partir da Palavra? O que a Palavra me 

leva a viver? 

Na minha vida cristã, não faltam momentos de claridade e certeza, de alegria de 

luz.  

E tudo depende de minha visão, ou seja, se meu olhar só capta o imediato e 

rasteiro que me rodeia, ou se é capaz de descobrir o profundo e o luminoso em 

tudo...  

- Como é meu olhar? Sou capaz de transfigurar o olhar para captar a presença da 

Luz, da profundidade de sentido, da presença de Deus... Que há por detrás de 

cada circunstância?  

- Minha presença cotidiana é oportunidade para deixar transfigurar minha luz 

interior, que se visibiliza na bondade, na compaixão, no compromisso com a 

vida...? 

BÊNÇÃO 

– Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

– Que Ele nos mostre a Sua face e se compadeça de nós. Amém. 
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– Que volte para nós o Seu olhar e nos dê a paz. Amém. 

– Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

REFRÃO ORANTE: NÃO TENHAS MEDO/ EU SIGO MEU CAMINHO 

https://www.youtube.com/watch?v=vpQgTzNyWfA 

 

Não tenhas medo, pois te escolhi! 

Tu viverás do meu amor: estou contigo! 

 

Eu sigo o meu caminho, contigo vou, Jesus! 

Jamais serei sozinho: tua cruz ressurge em Luz! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpQgTzNyWfA

