
4. PARTILHA 
5. ORAÇÃO 

 
Jesus, Tu és o Senhor: 
Resplandecente de luz, mostraste o Teu rosto aos discípulos, 
antes perplexos com o anúncio da paixão, 
agora fascinados perante a glória que irradia da Tua pessoa. 
 
Tu és o Senhor: 
Como Filho amado pelo Pai, tu percorreste primeiro, 
e agora abres diante de nós, 
o caminho da obediência da fé que nos parece impossível, 
o caminho da perseverança que achamos inútil, 
o caminho da esperança que nos parece insustentável. 
 
Tu és o Senhor: 
E nós queremos confiar em Ti, 
porque a caminhada é longa, escura e difícil. 
Sozinhos, não conseguimos percorrê-la, 
mas, contigo, o nosso bom Pastor, 
o caminho é seguro, o medo derrotado, 
o cansaço transformado em consolação. 
 

 Pai-Nosso 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 

 Oração 
Ó Deus nosso Pai, 
que chamastes à fé os nossos pais 
e nos destes a graça de caminhar à luz do Evangelho, 
abri-nos à escuta do Vosso Filho, 
para que aceitando na nossa vida o mistério da cruz, 
possamos entrar na glória do Vosso Reino. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 

 
 Cântico 

 
Lectio Divina 3 

 
Evangelho da Transfiguração 

(Lc 9, 28-36) 
 
 

 

Jesus Cristo, revelador do Mistério de Deus 
 
 
 
1. INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 Cântico 
 

 Oração 
Senhor, 
Ajuda-nos a colocar a Tua palavra no centro da nossa vida 
e das nossas relações humanas; 
no centro das nossas actividades 
e da nossa vida familiar e social. 
Dá-nos a força e a consolação, a luz e o discernimento, 
para enfrentar os desafios deste mundo 
sempre mais complexo. 
Ajuda-nos, Senhor, 
a meditar e a contemplar a Tua Palavra, 
a ser dóceis em acolhê-la 
determinados em servi-la, 
e firmes em anunciá-la, 
para que servindo-te fielmente, 
a alegria da Boa Nova preencha totalmente a nossa vida. 
Ámen. 
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2. LEITURA 
 
Evangelho de S. Lucas (9, 28-36) 
28 Oito dias após dizer estas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e 
Tiago, e subiu à montanha para rezar. 29 Enquanto rezava, o seu rosto 
mudou de aparência e as suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. 30 
Nisto, dois homens conversavam com Jesus: eram Moisés e Elias. 31 
Apareceram na glória, e conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria 
acontecer em Jerusalém. 32 Pedro e os companheiros dormiam 
profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois 
homens que estavam com Ele. 33 E quando estes homens já se afastavam, 
Pedro disse a Jesus: «Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três 
tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Pedro não sabia 
o que estava a dizer 34 Quando ainda falava, desceu uma nuvem e 
encobriu-os com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando 
entraram na nuvem. 35 Mas da nuvem saiu uma voz que dizia: «Este é o 
meu Filho, o Escolhido. Escutai-o!» 36 Quando a voz se fez ouvir, Jesus 
estava sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e nesses dias não 
contaram a ninguém nada do que tinham visto. 
 

 Leitura pessoal (em silêncio) 
 

 Comentário para compreensão do texto (animador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MEDITAÇÃO PESSOAL (como esta Palavra ilumina a minha vida?) 
 

 “Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para 
rezar”: 

 Procuro na minha vida momentos de intimidade a sós com 
o Senhor? 

 “Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e as suas vestes 
ficaram muito brancas e brilhantes”: 

 Tenho experiências da beleza de Deus na minha vida? 
 “conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em 

Jerusalém”: 
 A minha oração é uma ‘conversa’ em confiança e 

intimidade com o Senhor? 
 Falo com Ele sobre o que Ele viveu e sobre a minha vida? 

 “Pedro e os companheiros dormiam profundamente”: 
 Será que às vezes ando ‘adormecido’, sem me aperceber 

daquilo que o Senhor me diz e me mostra, na minha vida 
ou na oração? 

 “Mestre, é bom ficarmos aqui”: 
 Chego a gostar de estar perto do Senhor? É para mim uma 

fonte de alegria conhecê-Lo mais? 
 Mas será que às vezes faço das coisas espirituais um 

refúgio para não enfrentar a realidade? 
 «Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai-o!»: 

 Procuro escutar a Palavra de Deus para entrar no mistério 
de Deus? 

 Leio os acontecimentos à minha volta à luz da Palavra de 
Deus? 

 Experimento que a escuta da Palavra de Deus me dá maior 
familiaridade com Ele e me vai fazendo perceber melhor 
quem Ele é e quais são os seus caminhos? 

 


