
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos 

das Leituras do II DOMINGO DA QUARESMA. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

«Se somos pessoas de Deus, da meditação, individual ou comunitária, brota espontânea 

a oração [«oratio»], o que o texto me faz dizer a Deus. Para que a oração tenha conteúdo 

e seja realista e não ingénua ou especulativa, a «lectio divina» proporciona o cruzamento 

da leitura com a realidade na acção: a oração cristã nasce da experiência dos problemas 

reais da vida e tende a tornar-se uma atitude permanente de vida: longe de se basear em 

ilusões, devaneios ou sentimentalismo inconscientes, assenta em modelos e conteúdos da 

oração bíblica.»1. 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 

  

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

 

LEITURA I Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

O sacrifício do nosso Patriarca Abraão 

 

Leitura do Livro do Génesis 

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, 
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não lhe faças nenhum mal. 

Agora sei que na verdade temes a Deus, 

uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu filho único». 

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 filho único, 

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. 

T. Graças a Deus. 

 

LEITURA II Rom 8, 31b-34 

«Deus não poupou o seu próprio Filho» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

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, 

se Deus os justifica? 

E quem os condenará, 

se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou, 

está à direita de Deus e intercede por nós? 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

EVANGELHO Mc 9, 2-10 

«Este é o meu Filho muito amado» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Naquele tempo, 

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João 

e subiu só com eles 

para um lugar retirado num alto monte 
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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. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

PARA MEDITAR 

Continuamos, com Jesus, a nossa subida a Jerusalém (cf. Mt 20, 18; Mc 10, 33s), ao 

monte da salvação, onde Ele próprio continua a revelar-se na sua doação contínua, que O 

leva à morte redentora e libertadora, e na glória da sua ressurreição. 

Depois de passar pelo deserto e de pregar e fazer milagres na Galileia e regiões vizinhas, 

Jesus convida três dos seus discípulos para subirem com ele a um alto monte. Diante de 

Pedro, Tiago e João, Jesus transfigura-se (ou é transfigurado), mostrando-lhes a sua 

glória, que eles neste momento não estavam preparados para entender. Mais tarde, depois 

da ressurreição de Jesus, eles certamente puderam compreender mais profundamente o 

significado desta visão, da qual salientamos as palavras solenemente pronunciadas pelo 

Pai, na sua voz vinda da nuvem: “Este é o meu Filho muito amado: escutai-O” (Mc 9, 7). 

Neste domingo, acompanhamos também Abraão, que sobe ao monte, acompanhado do 

seu filho Isaac (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18). Conhecemos Abraão como homem de fé, que 

vive numa constante escuta de Deus, aceitando os seus apelos e respondendo-lhes com 

obediência total, mesmo quando os planos divinos parecem ir contra os seus sonhos e 

projectos pessoais, sacrificando a sua vontade à vontade de Deus. Assim, Abraão é para 

nós o modelo do crente que escuta a voz de Deus e a segue de todo o coração. 
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Durante a nossa vida terrena podemos também nós ter muitas experiências semelhantes à 

de Abraão e à dos três Apóstolos que subiram com Jesus ao monte. A luz fulgurante que 

nos vem de Cristo ressuscitado ilumina-nos nos momentos de angústia, semelhantes 

àquele pelo qual passou Abraão, e nos momentos de entusiasmo, como aquele que 

experimentaram Pedro, Tiago e João. Em cada situação, é Cristo ressuscitado que está e 

fica connosco, convidando-nos a descer à realidade da vida, para podermos elevar esta 

realidade até Deus. 

Nesta Quaresma, continuemos a deixar-nos transfigurar por Cristo e com Cristo, deixando 

que Ele renove em nós a aliança que estabeleceu com toda a humanidade. Se assim 

fizermos, temos a certeza de que Deus está por nós, e, portanto, nada nem ninguém estará 

contra nós (cf. Rm 8, 31). 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

- Estou pronto(a) a escutar a voz de Deus, respondendo prontamente, como Abraão, “Aqui 

estou”? 

- Estou pronto(a) a escutar a Boa Nova de Jesus, com a disposição de, como Ele, obedecer 

até à morte, para n’Ele encontrar a vida em plenitude? 

- Estou pronto(a) a viver nesta atitude permanente de escuta, contagiando a minha família 

e todos os que me rodeiam com o meu entusiasmo em subir com Jesus até ao alto do 

monte? 

 

 

Oração à Sagrada Família  

Jesus, Maria e José,  

em Vós contemplamos  

o esplendor do verdadeiro amor,  

confiantes, a Vós nos consagramos.  

 

Sagrada Família de Nazaré,  

tornai também as nossas famílias  

lugares de comunhão e cenáculos de oração,  

autênticas escolas do Evangelho  

e pequenas igrejas domésticas.  

 

Sagrada Família de Nazaré,  

que nunca mais haja nas famílias  

episódios de violência, de fechamento e divisão;  

e quem tiver sido ferido ou escandalizado  

seja rapidamente consolado e curado.  

 

 



 

6 
 

Sagrada Família de Nazaré,  

fazei que todos nos tornemos conscientes  

do carácter sagrado e inviolável da família,  

da sua beleza no projecto de Deus.  

 

Jesus, Maria e José,  

ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.  

Ámen. 

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


