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    «.. Este é o meu Filho muito amado… 

 “ …no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O…”. 
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Ambiente: 

 A festa da Transfiguração, celebrada no Oriente desde o  

século V e no Ocidente a partir de 1457, faz- nos reviver  

Um acontecimento importante da vida de  Jesus, com  

reflexos, a nossa vida. Situada antes do anúncio da  

Paixão e da Morte, a Transfiguração foi uma manifestação  

da vida divina, que está em Jesus. A luz do Tabor é,  

porém, uma antecipação do esplendor, que encherá a  

noite da Páscoa. Por isso, os Apóstolos, contemplando a  

glória divina na Pessoa de Jesus, ficaram preparados  

para os dolorosos acontecimentos, que iriam pôr à prova  

a sua fé. Vendo Jesus na Sua condição de servo, já não  

poderão esquecer a Sua condição divina. Anúncio da  

Páscoa, a Transfiguração encerra também uma promessa  

– a da nossa transfiguração.  

EVANGELHO – Mt 17,1-9 
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« …O seu rosto ficou resplandecente como o sol…..» 
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Jesus, com efeito, fez transparecer na Sua Humanidade a glória de 

que resplandecerá o seu Corpo Místico, a Igreja, na Sua vinda final. 

A nossa vida cristã é, pois, um processo de lenta transformação em 

Cristo. Iniciado no nosso Baptismo, completa-se na Eucaristia, 

«penhor da futura glória», que opera a nossa transformação, até 

atingirmos a imagem de Cristo glorioso. A narração está tecida com 

a linguagem e forma literária de uma Teofania (“manifestação de 

Deus”), com muitos elementos de empréstimo aos relatos do 

grande tema do Antigo Testamento: o Êxodo de Israel e a 

experiência  da aliança com Deus, colocada no monte Sinai.      

Com este tema também se fundem  alguns motivos, usados na 

encenação dos relatos apocalípticos, como a aparição/visão e o    

da voz celeste (rosto radiante, roupagem brancas como a luz). 

Como no batismo de Jesus (Mt 3, 13-17), Mateus, usua os temas 

do Êxodo,(Mt Ex 33, 9-11), com uma teologia própria, dirigida aos 

crentes vindo do Judaísmo, para demonstrar que Jesus é o novo 

Moisés, no novo monte do Sinai. 

Mensagem 1: 
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«… Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha              

complacência….Escutai-O.» 

EVANGELHO – Mt 17,1-9 
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Mensagem 2: A Transfiguração confirma a fé dos Apóstolos, manifestada por 

Pedro em Cesareia de Filipe, e ajuda-os a ultrapassar a sua 

oposição à perspetiva da paixão anunciada por Jesus. Quem 

quiser Seu discípulo, terá de participar nos seus sofrimentos 

(Mt 16, 21-27. A Transfiguração é um primeiro resplendor da 

glória divina do Filho, chamado a ser Servo sofredor para 

salvação dos homens. Na oração, Jesus transfigura-se e deixa 

entrever a sua identidade sobrenatural. Moisés e Elias são 

protagonistas de um êxodo muito diferente nas circunstâncias, 

mas idêntico na motivação: a fidelidade absoluta a Deus. A luz 

da Transfiguração clarifica interiormente o seu caminho 

terreno. Quando a visão parece estar a terminar, Pedro como 

que tenta parar o tempo. É, então, envolvido com os 

companheiros pela nuvem. É a nuvem da presença de Deus, 

do mistério que se revela permanecendo incognoscível. Mas 

Pedro, Tiago e João recebem dele a luz mais resplandecente: 

a voz divina proclama a identidade Jesus, Filho e Servo 

sofredor (cf Is 42, 1). 
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«… Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha              

complacência….Escutai-O.» 

EVANGELHO – Mt 17,1-9 
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 Sim, Senhor, quero doravante escutar-vos. Falai, 

Senhor, que o vosso servo escuta. Senhor, que 

quereis que eu faça? A vossa vontade será a 

minha lei, como a vontade do vosso Pai era a lei 

do vosso coração. Para cada uma das minhas 

ações, farei o que vós quiserdes. Consultar-vos-ei 

antes de agir. Falai, Senhor. (Leão Dehon, OSP 4, 

p. 252). 
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Reflexão: 

4 

 «… Este é o meu Filho muito amado, no qual pus 

toda a minha complacência….Escutai-O.» 

EVANGELHO – Mt 17,1-9 


