«A Transfiguração: o caminho do Discípulo»
Tema do 2º Domingo do Tempo da Quaresma
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para
chegar à vida nova: é o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projectos, o caminho da obediência total e radical
aos planos do Pai.
Na 1ª leitura, apresenta-se a figura de Abraão como paradigma de uma certa atitude diante de Deus. Abraão é o homem
de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a obediência
total (mesmo quando os planos de Deus parecem ir contra os seus sonhos e projectos pessoais). Nesta perspectiva,
Abraão é o modelo do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o coração.
A 2ª leitura lembra aos crentes que Deus os ama com um amor imenso e eterno. A melhor prova desse amor é Jesus
Cristo, o Filho amado de Deus que morreu para ensinar ao homem o caminho da vida verdadeira. Sendo assim, o cristão
nada tem a temer e deve enfrentar a vida com serenidade e esperança.
O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor
apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projecto libertador em
favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da
vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também.

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura do Livro do Génesis «Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18»
"O sacrifício do nosso Patriarca Abraão"

Naqueles dias,
Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o:
«Abraão!»
Ele respondeu: «Aqui estou».
Deus disse: «Toma o teu filho,
o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac,
e vai à terra de Moriá,
onde o oferecerás em holocausto,
num dos montes que Eu te indicar.
Quando chegaram ao local designado por Deus,
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele.
Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho.
Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu:
«Abraão, Abraão!»
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele.
O Anjo prosseguiu:
«Não levantes a mão contra o menino,
não lhe faças mal algum.
Agora sei que na verdade temes a Deus,
uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu único filho».
Abraão ergueu os olhos
e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado.
Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho.
O Anjo do Senhor chamou Abraão do Céu pela segunda vez
e disse-lhe:
«Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor –
já que assim procedeste
e não Me recusaste o teu filho, o teu único filho,
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar,
e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas.
Porque obedeceste à minha voz,
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra».
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos «Rom 8,31b-34»
"Deus não poupou o seu próprio Filho"
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem acusará os eleitos de Deus?
Deus, que os justifica?
E quem os condenará?
Cristo Jesus, que morreu, e mais ainda, que ressuscitou
e que está à direita de Deus e intercede por nós?
Palavra do Senhor

EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos «Mc 9,2-10»
"Este é o meu Filho muito amado"
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 nenhum lavadeiro 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.
Palavra da Salvação

REFLEXÃO HOMILÉTICA
Surpreende-nos que neste tempo quaresmal, de tanta sobriedade, a Igreja nos coloque diante dos olhos Jesus
transfigurado. Não seria mais adequado este texto num dos domingos da Páscoa? Cabe tanta glória, tanta luz, tanto
esplendor, neste tempo de oração, penitência, esmola e combate espiritual? Não duvidemos: a Igreja tem os seus
motivos; motivos sábios, motivos de mãe que educa com carinho.
Primeiro, a glória de Jesus no Tabor, antegozo da sua ressurreição, anima-nos e alenta-nos neste caminho quaresmal.
Ao falar-nos da oração, da penitência, da esmola, ao exortar-nos ao combate aos vícios e à leitura espiritual, a Igreja,
fazendo-nos contemplar o Transfigurado, revela-nos qual é o objetivo da batalha da Quaresma: encontrar Jesus Cristo
cheio de glória e, com Ele, sermos glorificados. Olhemos o Tabor, e veremos o que o Senhor preparou para nós!
Pensemos no Tabor, e a penitência terá um novo sentido, as mortificações deste tempo serão feitas com alegria! Que
diz o Evangelho? Diz que, diante dos apóstolos, Jesus transfigurou-se: "As suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas
como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar". A Transfiguração é uma profecia, uma antecipação da glória da
Páscoa; e a Páscoa de Cristo é a garantia da nossa glorificação. Porque Cristo morreu e ressuscitou, nós também,
mortos com ele, faremos parte daquela multidão vestida de branco, de que fala o Apocalipse! (Ap 7,9) Então, coragem!
As observâncias quaresmais não são um peso, mas um belo caminho, um belo instrumento para nos conduzir à Páscoa
do Senhor!

Mas, a leituras de hoje colocam-nos também diante de uma outra realidade, bela e profunda. Comecemos pela primeira
leitura, na qual Deus pede a Abraão tudo quanto ele tinha: "teu filho único, Isaac, a quem tanto amas". Isaac era tudo
para Abraão: por ele, tinha deixado Ur na Caldeia, por ele, tinha esperado mais de trinta anos, por ele, tinha suportado
todas as provas... E, agora, já idoso, sem nenhuma possibilidade de ter mais filhos, agora que o menino já esta
crescidinho e Abraão pensava poder descansar, Deus pede-o a Abraão. Que prova dura!... A fé de Abraão, aqui, chega
quase que ao absurdo!... Mas, ele foi em frente e "estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho".
Deus tinha o direito de pedir isso a Abraão? Deus tem o direito de nos provar, de tantas vezes nos pedir coisas que não
compreendemos bem? Tem o direito de pedir fé e confiança diante dos percalços da vida? Poderíamos responder
dizendo simplesmente que "sim", porque Ele é Deus; deu-nos tudo e pode pedir-nos o que desejar. Mas, não é essa a
resposta que a Palavra de Deus nos indica na liturgia de hoje. Ele pode pedir-nos, certamente, e nós devemos dar, com
certeza, porque Ele mesmo, o nosso Deus, nos deu tudo! Ele, que pede que Abraão lhe sacrifique o filho único e amado,
é o mesmo Deus que, como diz São Paulo, na segunda leitura deste domingo, "não poupou o Seu próprio Filho, mas
entregou-O por todos nós!" Eis o grande mistério: Deus, no seu amor por nós – primeiro pelo povo de Israel, descendência
de Abraão, e, depois, por toda a humanidade, com a qual Ele deseja formar o novo povo, que é a Igreja – Deus, no seu
amor por nós, entregou à morte o seu Filho único, o Amado, o Justo e Santo, Aquele no qual Ele coloca todo o seu bemquerer. Não é assim que Ele no-lo apresenta hoje no Monte Tabor? "Este é o meu Filho amado. Escutai-O!" É este Filho
que será entregue à morte. O Evangelho de São Lucas diz-nos que, precisamente nesta ocasião, Jesus transfigurado
falava com Moisés e Elias "sobre a sua partida, isto é, a sua morte, que se iria consumar em Jerusalém" (Lc 9,31). E no
Evangelho de São Marcos, que escutamos, o próprio Jesus, ao descer da montanha, "ordenou que não contassem a
ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos". Sobre o Monte Tabor, com o
Transfigurado envolto em glória, paira a sombra da paixão, da morte do Filho amado e único, que o Deus de Abraão
entregará por nós até o fim. Ao filho de Abraão, a Isaac, Deus poupou-o no último momento; não poupará, contudo, o
seu próprio Filho!
Isso revela-nos a dimensão do amor de Deus, da Sua paixão pela humanidade, do Seu compromisso salvífico em nosso
favor! Ele pode pedir-nos tudo, e nós deveríamos dar-Lhe tudo, porque, ainda que não compreendamos, Ele deseja só
o nosso bem, a nossa vida, a nossa salvação. Somos preciosos a Seus olhos! Escutemos o Apóstolo: "Se Deus é por
nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o Seu próprio filho, mas entregou-O por todos nós, como não nos
daria tudo juntamente com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará?
Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós?" Esta é a
dimensão e a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus por nós! Deixemo-nos, portanto, tocar no nosso coração;
convertamo-nos! Abramo-nos para o Senhor! Arrependamo-nos das nossas indiferenças, da nossa frieza, do nosso
isolamento! Tenhamos vergonha de tanta incredulidade e desconfiança de Deus, simplesmente porque não entendemos
o Seu modo de agir! Que Santo Abraão, nosso pai na fé, e a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe na fé, intercedam por
nós para uma verdadeira conversão quaresmal. E que, realizando com generosidade e amor, as práticas quaresmais,
cheguemos às alegrias da Páscoa e contemplemos nos santos mistérios da Liturgia, a face de Cristo Jesus glorificado.
PALAVRA DE VIDA
Jesus encontra-Se com o seu Pai. O monte é o lugar de encontro com Deus: Moisés e Elias encontram Deus no monte
Horeb, Jesus retira-Se muitas vezes para o monte para rezar. Naquele dia, Deus toma a palavra para reconhecer Jesus
como seu Filho bem-amado, e pede para O escutar. Jesus encontra-Se com Moisés e Elias, estes porta-vozes cheios
do poder de Deus libertador junto do seu povo. A sua presença no monte da transfiguração revela que Jesus veio cumprir
tudo o que os profetas tinham anunciado. Enfim, Jesus encontra-Se no monte das Oliveiras com as testemunhas
adormecidas da Paixão. E se Jesus Se transfigura a seus olhos, é para lhes fazer ver a glória que Lhe vem de seu Pai.
Mas para conhecer esta glória, é preciso passar pelo sofrimento e pela morte. Ainda não chegou o momento para nos
sentarmos, é preciso retomar o caminho para “passar” com o Mestre.
{Transcrito por Avelino Seixas}
Segunda-feira, dia 22 de Fevereiro de 2021

