
Uma chamada  
à conversão!

Texto do Evangelho  
Leitura do evangeLho  
segundo s. Marcos 9:2-10

Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João e levou-os, só a eles, a um monte 
elevado. E transfigurou-se diante deles. 3As 
suas vestes tornaram-se resplandecentes, de 
tal brancura que lavadeira alguma da terra 
as poderia branquear assim. 4Apareceu-
lhes Elias, juntamente com Moisés, e ambos 
falavam com Ele.

5*Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: 
«Mestre, bom é estarmos aqui; façamos três 
tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma 
para Elias.» 6Não sabia que dizer, pois estavam 
assombrados. 7*Formou-se, 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.»

  8De repente, olhando em redor, já não viram 
ninguém, a não ser só Jesus, com eles. 9Ao 
descerem do monte, ordenou-lhes que a 
ninguém contassem o que tinham visto, senão 
depois de o Filho do Homem ter ressuscitado 
dos mortos. 10Eles guardaram a recomendação, 
discutindo uns com os outros o que seria 
ressuscitar de entre os mortos. 

Quarenta dias para sair 
da tua zona de conforto.

2 [TRANSFORMAR A 
MINHA VIDA, PARA 
RENOVAR A MISSÃO]

O que e como 
rezas hoje para 
que a tua vida se 
transforme?

Segundo 
semana

Oração
Transfiguração
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Meditação & texto  
de São Paulo da Cruz   
(do diário espirituaL)

Seis dias após o primeiro anúncio da Pai-
xão, Jesus leva Pedro, Tiago e João com ele 
para uma montanha alta. A montanha é o 
lugar por excelência do encontro com Deus. 
Estes três discípulos são os que talvez apre-
sentem a maior resistência a Jesus quan-
do ele lhes fala do seu doloroso destino de 
crucificação; eles precisam de intuir na sua 
“noite escura” o mistério da condição divina 
de Jesus, crucificado pelos seus adversários, 
mas ressuscitado por Deus.

+ Ele transfigura-se diante eles com uma pre-
sença resplandecente, vitoriosa e gloriosa. É uma 
imagem feliz e encorajadora para que os discípu-
los não percam o ânimo perante o “escândalo” da 
cruz que estão a viver.

+ Jesus é acompanhado por Moisés e Elias, sinais 
da lei e dos profetas do Antigo Testamento; eles 
aparecem em conversa com ele. O Antigo Testa-
mento encontra o seu cumprimento e plenitude 
em Cristo.

+ Como é bom estarmos aqui...! Pedro expressa 
o prazer e o desejo de permanecer contemplan-
do esta visão, ele quer parar o tempo, instalar-se 
confortavelmente na experiência religiosa. Fugir 
da terra? Fugir do escândalo da Cruz? Ele com-
preendeu pouco, estava cheio de medo de ir a Je-
rusalém.

+ “Este é o meu Filho amado, escutai-o”. Jesus 
não deve ser confundido com ninguém. Só ele ir-
radia luz. Ele tem a derradeira verdade, ele sabe 
para quê e porquê viver e morrer. A sua palavra é 
a única que temos de ouvir para recuperar a nos-
sa identidade, mesmo quando ele fala de um ca-
minho da cruz que termina em ressurreição.

A experiência de ouvir Jesus pode ser dolorosa 
mas também consoladora e excitante. Por vezes 
Jesus não é aquele que imaginamos a partir dos 
nossos esquemas e clichés. À medida que o ou-
vimos, gentilmente, ele tira-nos das nossas que-
ridas seguranças e atrai-nos para uma vida mais 
autêntica baseada nos seus valores e critérios.

Ser crentes é viver escutando Jesus; só desta es-
cuta nasce e se alimenta a fé cristã. Na era actual 
parece que temos cada vez menos tempo para 
ouvir realmente, com calma e sem preconceitos, 
o coração do outro e o coração de Deus; encer-
rados nos nossos problemas ou interesses pode-
mos esquecer a arte de ouvir.

+ No fim ficou só Jesus com eles. A relação-oração 
que mantemos com Jesus de Nazaré é decisiva, o 
encontro consciente e empenhado que fazemos 
dele e com ele. Só esta comunhão com ele dá luz 
e transforma a nossa identidade e os nossos cri-
térios, cura a nossa maneira de ver a vida, liberta-
-nos das escravidões. A partir de Jesus podemos 
ver de forma diferente as nossas situações pes-
soais (alegrias, problemas e sofrimentos), outras 
pessoas e a forma como temos de viver a nossa 
vida e missão.  
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Será que Jesus  
Crucificado ocupa um 
lugar único e insubstituível 
na minha vida? Em que é 
que noto isso?

Tenho tempos e  
lugares reservados para 
assegurar, regular e 
qualitativamente, o meu 
encontro com Deus Pai?

Como posso (como 
podemos) continuar a 
crescer como Comunidade-
”Escola de Oração”?

+ Ao descer da montanha Jesus indica-lhes 
para não contarem a ninguém o que viram e 
ouviram até que o Filho do Homem ressuscite 
dos mortos. É necessário descer da montanha 
(oração) Pela vida quotidiana. O encontro com 
o Deus transcendente não é uma fuga da terra 
e das nossas responsabilidades. “Quem se abre 
intensamente a Deus, ama intensamente a terra. 
Quem encontra Deus encarnado em Jesus, sente 
mais fortemente a injustiça, o desamparo e a des-
truição da humanidade. A fidelidade e o amor pela 
terra não nos devem afastar do mistério de Deus” 
(José Antonio Pagola). Só podemos compreender 
Cristo Jesus à luz da sua ressurreição, que ilumi-
na toda a sua vida.

São Paulo da Cruz, um homem de profunda 
oração, inculcava insistentemente a sua impor-
tância pela palavra e pelo exemplo. Desejava 
ele que os seus seguidores rezassem sem inter-
rupção, e que as nossas Comunidades fossem 
lugares apropriados para favorecer intensa ex-
periência de Deus, e se tornassem autênticas es-
colas de oração. Ensinou-nos a viver o silêncio, 
interior e exterior, que assegura a calma e a paz 
íntimas, que liberta das preocupações e pacifica 
as vozes discordantes das solicitações premen-
tes de cada.” (Constituições n. 37).

Nos quarenta dias do seu retiro em Castellazzo, 
Paulo da Cruz deixa-nos o testemunho da forte 
experiência que viveu de encontro-oração com 
Deus Pai-Mãe e com Jesus Crucificado, mesmo 
em situações de sofrimento, distrações, consola-
ções e luzes. Ele faz toda um caminho espiritual, 
passando da noite do espírito à mais alta trans-
formação.

No Diário Espiritual, 29 de Novembro, lemos: 
“Rezei mal e recebi a Sagrada Comunhão com 
aridez; na oração estava distraído... quando 
estou distraído, a alma não deixa por isso de 
estar em paz com Deus mesmo que esteja per-
turbada por pensamentos que incomodam... 
Digo à minha mente, que vagueia aqui e ali: vai 
onde quiseres, irás sempre com Deus”. E, no dia 
6 de Dezembro: estive particularmente recolhi-
do, especialmente depois da Sagrada Comu-
nhão, durante a qual me encontrei em grande 
paz e doçura, com afectos dulcíssimos; senti 
um fervor especial ao rezar a Deus para que Ele 
próprio fundasse em breve esta Congregação 
na Santa Igreja, e pelos pecadores”.



OraçãoOração
OBRIGADO S. PAULO DA CRUZ:OBRIGADO S. PAULO DA CRUZ:

Pela INTUIÇÃO de fundar a Congregação Pela INTUIÇÃO de fundar a Congregação 
Passionista (Família).Passionista (Família).

Pela DECISÃO de fazer memória da Paixão Pela DECISÃO de fazer memória da Paixão 
de Jesus Crucificado.de Jesus Crucificado.

Pela INSPIRAÇÃO de reunir companheiros Pela INSPIRAÇÃO de reunir companheiros 
que vivessem em comum.que vivessem em comum.

Pela CONSTÂNCIA de Ensinar a Meditar Pela CONSTÂNCIA de Ensinar a Meditar 
Nele e sobre Toda a Criação. Nele e sobre Toda a Criação. 

Pela COMPAIXÃO de estar consciente dos Pela COMPAIXÃO de estar consciente dos 
males do seu tempo.males do seu tempo.

Pela CONFIANÇA de Anunciar o Amor que Pela CONFIANÇA de Anunciar o Amor que 
Transforma.Transforma.

Pela ABERTURA de Procurar a Oração que Pela ABERTURA de Procurar a Oração que 
Conecta a Transcendência com a Realidade.Conecta a Transcendência com a Realidade.

Pela OPÇÃO de viver a Solidão que Habita.Pela OPÇÃO de viver a Solidão que Habita.

Pela APOSTA de Acolher a Pobreza que Pela APOSTA de Acolher a Pobreza que 
Nutre e Enriquece.Nutre e Enriquece.

Pela NECESSIDADE de Adquirir o Pela NECESSIDADE de Adquirir o 
Compromisso (penitência) que Transfigura.Compromisso (penitência) que Transfigura.

Pela DISPONIBILIDADE de promover a Pela DISPONIBILIDADE de promover a 
Missão que Converte e apaixona.Missão que Converte e apaixona.

Pela CORAGEM de Escrever Tão Alto e Tão Pela CORAGEM de Escrever Tão Alto e Tão 
Profundo que Questiona a Linguagem e Profundo que Questiona a Linguagem e 
Aprecia a Mística.Aprecia a Mística.

Pela TENACIDADE de Acompanhar Pela TENACIDADE de Acompanhar 
espiritualmente a Alma no Tudo o que se espiritualmente a Alma no Tudo o que se 
Perde no Nada para Ganhar.Perde no Nada para Ganhar.

Pela DELICADEZA de Contemplar Jesus na Pela DELICADEZA de Contemplar Jesus na 
fronte dos Pobres.fronte dos Pobres.

Pela CONVICÇÃO de Abrir o Carisma a Pela CONVICÇÃO de Abrir o Carisma a 
Homens e Mulheres de Todos os Tempos na Homens e Mulheres de Todos os Tempos na 
busca de respostas no AMOR que embeleza busca de respostas no AMOR que embeleza 
a VIDA.a VIDA.

Pela TRANSFORMAÇÃO que permitiste que Pela TRANSFORMAÇÃO que permitiste que 
fosse feita em ti, Jesus na sua Paixão e Cruz.fosse feita em ti, Jesus na sua Paixão e Cruz.

SÃO PAULO DA CRUZ, rogai por nós. Amén.SÃO PAULO DA CRUZ, rogai por nós. Amén.

GestoGesto    
[acção de graças][acção de graças]

Colocar o incensário ou outro Colocar o incensário ou outro 
recipiente adequado no centro da recipiente adequado no centro da 
capela para queimar o carvão, e no capela para queimar o carvão, e no 
momento apropriado, ORAIR COM momento apropriado, ORAIR COM 
A PLEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO que A PLEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO que 
se segue, enquanto cada pessoa se segue, enquanto cada pessoa 

derrama um pouco de incenso para derrama um pouco de incenso para 
queimar com os dedos?queimar com os dedos?
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