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Apostolado do Oratório – Meditação dos 

Primeiros Sábados 

 

IV Mistério Luminoso – Agosto – 2016 

 

 

Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor 

Pela cruz chegamos à luz 
 

 

Introdução: 

Vamos atender o pedido de Nossa Senhora em Fátima e dar início à nossa 

devoção reparadora do Primeiro Sábado, em desagravo às ofensas cometidas contra o 

Coração Imaculado da Mãe de Deus. Esta reparação consiste na confissão e comunhão, 

na recitação do terço e na meditação dos mistérios do Rosário. Lembremo-nos que, para 

quem praticar essa devoção, Nossa Senhora prometeu graças especiais de salvação 

eterna. 

Meditaremos hoje o 4º Mistério Luminoso – A Transfiguração de Nosso Senhor 

Jesus Cristo no Monte Tabor – cuja festa a Igreja celebra neste sábado. O episódio da 

Transfiguração nos apresenta Jesus que deixa transparecer do seu interior o esplendor da 

sua divindade que, habitualmente, estava oculto sob a sua natureza humana. Com esta 

luminosa manifestação, o Divino Mestre nos revelou o glorioso destino que está 

reservado a cada um de nós, quando ressuscitarmos no final dos tempos. 

 

Composição de Lugar: 

Imaginemos um elevado e belo monte na Terra Santa, coberto de viçosa 

vegetação. No alto desta montanha vemos os três Apóstolos em atitude de grande 

admiração, olhando para uma luz resplandecente que reluz acima de suas cabeças. Nessa 

luz vislumbramos a divina figura do Redentor, ladeado por dois personagens bíblicos, 

Moisés e Elias.  
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Oração Preparatória: 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 
 

 

 Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, 
sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles; o seu rosto brilhou como o 
sol e as suas roupas ficaram brancas como a neve. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, 
conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: 'Senhor, é bom ficarmos 
aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés, e outra para 
Elias'. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua 
sombra. E da nuvem uma voz dizia: 'Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu 
agrado. Escutai-o!'  (Mt 17, 1-5). 

I – NO TABOR RESPLANDECEU A LUZ DA VIDA  

Senhor, é bom ficarmos aqui!, exclamou São Pedro. Com efeito, comenta-nos São João 

Damasceno, quem acharia bom permanecer nas trevas em lugar da luz? Vede o nosso sol: 

como é belo, como agrada aos olhos, como é bom, como brilha, como são cintilantes os 

seus raios! E a vida, vede como a vida é doce, e quanto amamos a vida! 

 
Mas a Luz de Nosso Senhor transfigurado, de onde procede toda luz, quanto é ela mais 

desejável e mais doce ao coração! É a Vida em si, de onde decorre toda a vida, na qual 

temos todos a existência, o movimento e o ser (At 17, 28), quanto é mais digna do nosso 

amor e da nossa sede! Não há um desejo, por mais ardente, nem um pensamento, por 

mais profundo, que possa dar a medida da suprema grandeza desta Luz. Ela escapa a toda 

medida, excede todas as criaturas da natureza, ela é a Vida que venceu o mundo. Como, 

então, não seria infinitamente agradável permanecer junto dela? 

 

Por isso a exclamação de São Pedro tem todo cabimento: Senhor, é bom estarmos aqui 

junto de Vós, resplandecente da Luz da Vida! 

A Luz de Cristo tinha de chegar a todos, passando pela Cruz 

No entanto, afirma ainda São João Damasceno, era preciso que o Bem supremo não 

estivesse reservado apenas para os que se encontravam no Tabor. Era preciso atingir 

todos os fiéis, encontrar o caminho de seus corações, para que um maior número pudesse 

participar daquela grande graça! Era preciso que se consumassem a Cruz, a Paixão e a 

Morte de Cristo. Não era bom que permanecesse no Tabor aquele que devia resgatar o 

mundo com seu próprio sangue, sendo esse o objetivo da Encarnação. 
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O próprio São Pedro, cuja exclamação nos emociona, se tivesse permanecido no Tabor 

não teria cumprido a sublime missão que lhe estava confiada de ser o primeiro Papa da 

Igreja e o depositário das chaves do Reino. Mais ainda. Se Jesus e os três Apóstolos 

tivessem ficado no Tabor, o Paraíso não teria sido aberto ao ladrão arrependido; a 

arrogante tirania da morte não teria sido abolida; o inferno não teria sido vencido: os 

patriarcas, os profetas e os justos não teriam sido libertados da mansão dos mortos e o 

homem não teria sido premiado com a glória incorruptível do Céu. 

 

A Luz de Cristo tinha de chegar a todos os homens, porém passando pela Cruz do 

Calvário. 

II. A TRANSFIGURAÇÃO DE CRISTO REVELA NOSSO 

PRÓPRIO DESTINO 

Este destino de luz e de glória antecipado por Jesus aos olhos de três Apóstolos, a nós 

também diz respeito. Como afirma São Paulo (Fl 3, 17; 4, 1), “o Senhor Jesus Cristo 

transfigurará o nosso mísero corpo para conformá-lo ao seu corpo glorioso, em virtude 

do poder que tem de sujeitar a si todas as coisas”. Portanto, a transfiguração, que foi 

manifestada em Jesus sobre o monte Tabor, revela o que está reservado a cada um de nós 

ao alcançarmos a bem-aventurança eterna. 

Devemos transfigurar nosso coração 

Mas, se desejamos a transfiguração para o nosso corpo, devemos começar pedindo a 

graça – sem a graça nada podemos fazer – de que o nosso coração se transfigure e se 

torne cada vez mais semelhante ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Devemos colocar em 

harmonia com o Senhor o nosso pensamento, o nosso espírito, a nossa vida. 

Se, como afirma São Paulo, seremos renovados em Cristo, de nossa parte devemos tornar 

possível essa transfiguração. Santo Agostinho nos recordou que aquele que nos criou sem 

nós, não nos salvará sem nós. Cumpre que, ao longo do tempo de vida que nos é dado 

por Deus, trabalhemos para a nossa santificação, vencendo a nós mesmos e implorando 

sempre o auxílio de Maria Santíssima em nossa busca pela virtude e pelo bem. 

III. IMITEMOS NOSSO SENHOR, ABRAÇANDO NOSSA 

PRÓPRIA CRUZ 

Se, a exemplo de Jesus, desejamos nossa própria transfiguração, importa que O imitemos 

especialmente no caminho que nos leva à luz, isto é, no sacrifício e na aceitação de nossa 

própria cruz. Per crucem ad lucem, pela cruz chega-se à luz, diz um antigo provérbio. 
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1. A penosa renúncia de si mesmo 

No Evangelho Nosso Senhor deixa bem claro que, para segui-Lo, não há outra via a não 

ser a da cruz (Mt 16, 24): “Se alguém quer Me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua 

cruz e Me siga”. 
 

Após ter renunciado a si mesmo, cada qual encontrará a sua cruz feita por Deus sob 

medida, e deverá carregá-la com amor. 

 

Nosso Redentor não nos pede apenas a aceitação do sofrimento, mas o amor à sua Cruz. 

Abraçados a ela, participaremos da dor de Cristo, neste mundo, mas também da alegria 

serena, equilibrada e reconfortante proporcionada pela prática da virtude, à espera da 

eterna felicidade na visão beatífica, no convívio com a Santíssima Trindade, com Nossa 

Senhora e os santos. E essa recompensa é inapreciável. 

 

Contudo, a experiencia dos santos nos mostra que essa renúncia de si mesmo, 

aparentemente  fácil na teoria, torna-se difícil e penosa na prática. Custa-nos muito, e por 

isso é preciso ter bastante generosidade de espírito para abraçá-la com coragem; é 

necessário fundamentá-la numa vida interior séria, profunda, recorrendo, sem cessar à 

oração. Que reza se salva, quem não reza se condena, diz Santo Afonso de Ligório. 

  

2. As cruzes se converterão em flores 

Sem duvida é uma renúncia penosa, renovada a cada dia, onde enfrentamos nosso 

egoísmo, nossas paixões e sentidos desregrados, e onde,  muitas vezes somos tentados a 

procurar um modus vivendi com nossos defeitos, em lugar de combatê-los. 

 

Mas, seguindo Nosso Senhor nesse caminho áspero, se abandonarmos os prazeres 

mundanos e abraçarmos a cruz de Cristo, encontraremos já nesta Terra a verdadeira 

felicidade e desfrutaremos a autêntica alegria possível neste vale de lágrimas. Por essa 

razão recomenda-nos São Francisco de Sales: “Ponde em vosso coração Jesus Cristo 

crucificado e vereis que todas as cruzes do mundo se convertem em flores”. 

III – ESPERANÇA NA VERDADEIRA VIDA 

A festa da Transfiguração  nos incentiva a vivermos de acordo com nossa fé, em 

coerência com os princípios da Religião, tendo sempre em vista que nosso fim último não 

se cumpre aqui na Terra, e que na eternidade, para a qual nascemos, só valem os méritos 

espirituais. A certeza de que seremos transfigurados como Cristo deve alimentar nossa 

esperança continuamente. 

 

Para quem se salva, a verdadeira vida começa depois da morte. Por isso a Igreja celebra a 

festa de um santo no dia de seu nascimento para o Céu. Devemos portanto, à imitação 

dos santos, aceitar todos os sofrimentos, repulsas e humilhações que a prática da virtude 
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nos imponha neste vale de lágrimas, certos de que eles se transformarão em glória 

quando nos encontrarmos na Visão Beatífica. 

Asim, em união com Nosso Senhor Jesus Cristo, abracemos decididamente a nossa cruz e 

sigamos o Divino Mestre rumo à glória da Transfiguração eterna, onde não haverá sequer 

sombra de padecimento, mas só a felicidade total e imperecível: “Pela Cruz chegamos à 

Luz”!  

 

 

SÚPLICA FINAL 

Nos períodos de provações, refugiemo-nos junto ao Santíssimo Sacramento e recorramos 

constantemente a Nossa Senhora, invocando-A por meio da recitação do Rosário, 

confiantes de que, findos os sofrimentos desta vida, para nós renascerá com maior 

esplendor o sol da eterna consolação espiritual. Desde já digamos a Maria, com inteira 

confiança de filhos: Salve Rainha... 

 

 

 
Baseado em: 

 

SÃO JOÃO DAMASCENO, Homilia XVI, In Transfiguratione (Patrologia Grega 96, 570) 

MONSENHOR JOÃO CLÁ DIAS, Comentário ao Evangelho do 22º Domingo do Tempo 

Comum, Revista Arautos do Evangelho nº 116, Agosto de 2011.  
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