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RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

SAUDAÇÃO
Jesus Cristo acende uma luz de confiança no futuro. No alto de um 
monte, enquanto rezava, alterou-se o aspeto do seu rosto. Na oração, o 
Senhor transforma o nosso rosto desfigurado pelo medo e faz-nos ver 
a realidade com olhos de esperança. Na Transfiguração, antecipa-se a 
vitória da Páscoa. E ficamos todos a saber que a última palavra não é o 
sofrimento, não é a morte. A última palavra é a do amor.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Tu que nos dás a luz e a confiança, nas nossas lutas pelo bem: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Tu que nos transformas à imagem do teu corpo glorioso: 
Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> Tu que nos revelas a palavra eterna e definitiva do Pai: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEG. SÃO LUCAS [capítulo 9, vers. 28b a 36]

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao 
monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspeto do seu rosto e 
as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens 
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, 
falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro 
e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a 
glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quando estes 
se iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos 
aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para 

Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo, 
ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu 
Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou 
sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto.

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
O relato da Transfiguração assegura-nos que, embora passe pelo 
sofrimento e pela cruz, a meta é a ressurreição e a glorificação. Jesus 
Cristo, em oração, mergulhou numa profunda experiência de amor. 
Oração, luz, amor: guardemos estes tópicos da experiência do Mestre.
Como aqueles discípulos, podemos permanecer cheios de medo ou 
podemos ficar entusiasmados. O importante é, em cada etapa do 
caminho, mantermos o foco no horizonte da meta. Às vezes, pode-nos 
parecer mais afastado, outras mais próximo. Continuemos a caminhar, 
pois temos assegurada a vitória da ressurreição e da glorificação.
Como é que eu posso permanecer focado na meta? Treina-te na 
descoberta das pequenas luzes do amor de Deus, no teu dia a dia. 
Oração, luz, amor, a partir da transfiguração de Jesus Cristo.
Olha para as últimas vinte e quatro horas. A relação com Deus e com 
o seu amor não acontece por via intelectual, como uma definição 
de conceitos, acontece por via experiencial, como uma vivência 
reconhecida no concreto da vida.
O primeiro passo é a gratidão. Este exercício, primeiro passo da oração 
do exame (de consciência), costuma ser feito no final da jornada, antes 
de deitar. Pode acontecer em qualquer outro momento mais oportuno, 
conforme o ritmo de cada pessoa. O importante é fazê-lo sempre que 
possível, na mesma ocasião do dia, todos os dias.



segundo domingosegundo domingo
da quaresmada quaresma
liturgia familiarliturgia familiar

gratidão: gratidão: 
primeiro passosprimeiro passos

Pedro, Tiago e João, com temor e alegria, «viram 
a glória de Jesus». Essa é a experiência a que 
também todos somos chamados: recebemos o 
convite do Senhor para viver cada momento na 
sua presença de luz e de amor.

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Deixemo-nos invadir pela comovente ternura de Deus e, nas chagas de 
Jesus Cristo, coloquemos as chagas deste mundo tão dilacerado pela 
guerra. Imploremos a paz de Deus, dizendo: Brilhe em nós o teu amor!
 > Pela Santa Igreja: o processo sinodal em marcha nos conduza a uma 
escuta atenta da tua palavra e a uma escuta humilde da voz de todos os 
homens e mulheres, nós te pedimos: TODOS: Brilhe em nós o teu amor!

 > Pelo povo ucraniano, perseguido na sua terra e disperso pelo mundo: 
concede-lhe a paz e o regresso a casa, nós te pedimos: TODOS: Brilhe...

 > Pelas vítimas da pandemia e da guerra: conceda o eterno descanso 
aos que morreram, conforto aos moribundos, dá paz aos doentes, força 
aos cuidadores, sabedoria aos governantes e a todos coragem para 
vencermos esta provação, nós te pedimos: TODOS: Brilhe em nós o teu amor!

 > Pela nossa família: vivamos em ritmo sinodal este tempo favorável, na 
escuta silenciosa da tua palavra, na escuta recíproca entre irmãos e na 
escuta humilde da realidade, nós te pedimos: TODOS: Brilhe em nós...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Brilhe em nós o teu amor!

Transfigurados por Jesus Cristo, rezemos: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Esta semana, antes de deitar, ou noutro momento, vamos exercitar a 
gratidão. O importante é fazê-lo na mesma ocasião do dia, todos os dias. 
Cada um assinala três pessoas ou acontecimentos, pelos quais se sente 
grato (dia a dia hão de surgir pessoas e acontecimentos diferentes). 
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor Jesus, esta oração à volta da mesa familiar, nos faça sentir que 
somos todos filhos de Deus e, por isso, todos irmãos. Com a luz nova do 
teu rosto, ilumina o nosso olhar, dá-nos a confiança firme para vencer o 
mal e alcançar a paz semeando e praticando o bem. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

Deus revela-se e convida-nos a participar da sua vida. Revelou-se a 
Abraão, nosso pai na fé; e «estabeleceu com Abraão uma aliança». 
Deus dá-se a quem o procura, oferece proteção, esperança, luz, 
salvação. «Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem e confia no 
Senhor». Com esta atitude, podemos dizer que a fé no Deus de 
Jesus Cristo abre as portas da felicidade celeste: «transformará 
o nosso corpo miserável, para o tornar semelhante ao seu corpo 
glorioso». Não foi essa a experiência vivida por Pedro, Tiago e 
João, na montanha da Transfiguração? Sim, com temor e alegria, 
«viram a glória de Jesus». Essa é a experiência a que também todos 
somos chamados: recebemos o convite do Senhor para viver cada 
momento na sua presença de luz e de amor.

[segunda parte do vídeo/audio]

A gratidão é o primeiro passo da oração do exame de consciência. 
Escreve Santo Inácio: «dar graças a Deus nosso Senhor pelos 
benefícios recebidos» (EE 43). Tudo começa em Deus e a partir de 
Deus. De nós, surge o reconhecimento da ação divina. Precede-nos o 
dom. Como é bom ver a ‘glória’ de Deus, nos diversos encontros que 
acontecem no decurso das horas quotidianas. Louvar e agradecer 
é o melhor modo de reconhecer a precedência do dom. Trata-se de, 
sem pressa, acolher o dom e sentir-se agradecido. Olho em concreto 
para cada um dos encontros da jornada, e pratico a gratidão. Para 
Santo Inácio, o reconhecimento da presença e dos dons afetuosos 
de Deus é o centro de qualquer exercício espiritual, também deste 
tempo da Quaresma.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 

«DAS CINZAS, A VIDA» — exercitar a gratidão, primeiro 
passo da oração do exame: antes de deitar, ou noutro 
momento mais oportuno para a família (o importante 
é fazê-lo na mesma ocasião todos os dias). Cada 
um assinala três pessoas ou acontecimentos, pelos 
quais se sente grato (dia a dia hão de surgir pessoas 
e acontecimentos diferentes).
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