
Pensamento do dia – 28 de fevereiro de 2021

“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.” 
(Mc 9, 2-10)

Neste segundo domingo da Quaresma Jesus leva-nos ao monte para Se transfigurar. Naquele 
tempo, com Pedro, Tiago e João; hoje, com todos nós. Prepara-nos para a Paixão. A Cruz é dor,
é sofrimento, padecimento, morte, tudo o que não queremos. Mas a verdade é que a Cruz é o 
lugar do Amor Maior e é isso que tem que nos mover. Ao revelar-Se no seu esplendor, Jesus 
preparou os seus discípulos, e prepara-nos a nós hoje, para entendermos a glória da Cruz. A 
Cruz não é um fim em si mesma, nem um simples lugar de morte; a Cruz é companheira na 
nossa vida e na história da humanidade e, com Cristo, torna-se fonte de vida. Porque o Amor 
gera vida!

Este Domingo da Transfiguração é como uma Páscoa antecipada, um sinal que permanece 
esperança para lá de todo o desespero. Sim, podemos dizer como os Apóstolos: “Que bom 
estarmos aqui!”. E essa exclamação brota espontaneamente do coração dos crentes em todos 
os momentos, mais alegres ou mais dolorosos que sejam. Que bom estarmos aqui! Que bom 
sabermos que tudo na nossa história tem um sentido e que nada é um fim em si mesmo 
porque somos peregrinos amados, peregrinos para a casa do Pai!

Começa hoje a semana da Cáritas. A Cáritas Portuguesa é uma organização cuja única força 
está na caridade. Deu sempre provas de caridade verdadeira ao longo da sua história, e 
continua, nestes tempos de pandemia, a estar perto dos mais necessitados. Além das várias 
actividades propostas, e que todos podem acompanhar – peço que consultem o programa da 
semana nos sites da Cáritas, do Patriarcado, ou da Paróquia, – podemos também contribuir 
com donativos para a conta apresentada no cartaz da Semana da Cáritas. É certamente uma 
oferta muito útil para os que têm menos do que nós. E são muitos! Mas é, sobretudo, passar 
das palavras e de pensamentos bondosos a atitudes concretas de caridade e fraternidade. O 
sorriso de cada pobre que é ajudado, é já um pequeno momento de transfiguração. 

Brevemente faremos também uma recolha de donativos aqui na Paróquia. A caridade põe-nos 
em movimento!

Eu quero aproveitar!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Caminharei na presença do Senhor, na terra dos vivos!” (Sl 115)

Para ler:



Génesis 22, 1-18; Salmo 115 (116); Romanos 8, 31-34; Marcos 9, 2-10.

N.B. No altar que fizemos em casa, hoje é dia de acrescentarmos o catecismo. Desde que haja 
os cuidados necessários, podemos colocar uma vela e acendê-la enquanto rezamos.


