
 

 

 
Celebramos o II Domingo da Quaresma. 
 
No Evangelho de hoje contemplamos a Transfiguração de Jesus. 
 
Invoquemos o Espírito Santo para entendermos a Palavra de Deus. 
 
CÂNTICO | Vem, acender (Tui amoris ignem, Comunidade Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-SlpAmxPtk (PT) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk (LT) 
 
LEITURA DO EVANGELHO  
Mc 9, 2-10 
 
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num 
alto monte e transfigurou-Se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que 
nenhuma lavadeira sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando 
com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: 
uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias». Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio 
então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é o meu Filho 
muito amado: escutai-O». De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho 
com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, 
enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas 
perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. 
 
CÂNTICO | Senhor Jesus, Tu és luz do mundo (Jesus le Christ, comunidade de Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=XwvphXOxS4A 
 
TEXTO 
Tal como Pedro, Tiago e João, são muitas as vezes em que preferimos ficar no conforto da tenda ao pé de 
Jesus, isolados dos outros e afastados dos problemas.  
No entanto, o que Jesus nos pede é fidelidade, mesmo nos momentos mais difíceis.  
Não tenhamos medo de estar no mundo, fazendo-nos luz para os outros. 
 
COMPROMISSO 
Senhor Jesus, esta semana quero partilhar a generosidade e a alegria com todos os que cruzam o meu 
caminho. 
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ORAÇÃO DO ABANDONO (de Charles de Foucauld) 
Meu Pai, 
Eu me abandono a Ti, 
Faz de mim o que quiseres. 
O que fizeres de mim, 
Eu Te agradeço. 
 
Estou pronto para tudo, aceito tudo. 
Desde que a Tua vontade se faça em mim 
E em tudo o que Tu criastes, 
Nada mais quero, meu Deus. 
 
Nas Tuas mãos entrego a minha vida. 
Eu Te a dou, meu Deus, 
Com todo o amor do meu coração, 
Porque Te amo 
E é para mim uma necessidade de amor dar-me, 
Entregar-me nas Tuas mãos sem medida 
Com uma confiança infinita 
Porque Tu és... 
Meu Pai! 
 
PAI-NOSSO … 
 

 

 
“A PALAVRA DE DEUS FAÇA MORADA EM NÓS” 

 
 


