
 

Domingo, 5 de Março 2023                   SEGUNDO DOMINGO DE QUARESMA 

Quaresma…Caminho de conversão “É tempo de compaixão  e de solidariedade” Papa Francisco 
Génesis 12:1-4; II Timóteo 1:8-10; Evangelho Mateus 17:1-9 

 
«Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha 

complacencia, escutai-O.» 

Desde jovens, que os cristãos ouvem falar de uma cena do 
Evangelho, chamada tradicionalmente «a transfiguracção de 
Jesus». Não é possível saber ao certo como esta história teve 
origem. Permaneceu na tradição cristã, principalmente por 
duas razões: ajudou-nos a recordar a "realidade oculta" 
encerrada em Jesus e convidou-nos a "ouvi-lo" a sós. 

Ouvir Jesus é uma experiência única. Efetivamente, está-se a 
ouvir alguém que fala a verdade. Alguém que sabe porquê e 
para que temos de viver. Alguém que oferece as chaves para 
construir um mundo mais justo e mais digno  para os seres 
humanos. 

 
 

 
Queridos amigos de la Família ACI, queridas Irmãs, 

 

 
                      “Demos todo o coração a Deus, porque é muito pequeno e Deus muito grande.” 
 Santa Rafaela 
Estamos diante de um dos relatos do Evangelho, que pode causar mais estranheza e cujo significado  
pode parecer mais oculto. No entanto, como em todo o Evangelho, o ensinamento  pode ser simples e 
aplicável à nossa vida.   

Todos estamos chamados a seguir Jesus. Essa chamada implica um projeto novo e desconhecido, para 
o qual necesitamos de crescer em confiança.   

Nesta leitura, o desconhecido transforma-se e aparece claro como uma realidade nova. Aquilo que nos 
pode parecer difícil enche-se de luz e transforma-se numa imagem clara e tranquila: «O Seu rosto 
resplandecia como o sol» 

A nossa vida também encerra essa promessa de luz e de claridade. Essa visão tem sentido quando se 
vive na presença de Jesus ressuscitado. Essa realidade de morte e de resurreição é a que permitirá ver 
a nossa vida de um modo transfigurado, vivendo na proximidade de Deus. 

 
 Com amizade,

 Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Vanessa Amarelle, 
Ir. Janet Andrade, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Belen Escauriaza 
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