
Oração e transformação gloriosa 

Poucos dias depois do anúncio de sua Paixão, “Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu 

à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou 

muito branca e brilhante” (Lc 9, 28b-29). 

O relato da Transfiguração tem, pelo menos, dois pontos importantes para a nossa reflexão. O 

primeiro é a automanifestação de Jesus. No Tabor, ele se revela como Senhor glorioso, 

Messias, Filho de Deus. Dá a conhecer em seu corpo o resplendor de sua divindade. 

Esta revelação se dá precisamente numa montanha, lugar da presença de Deus na tradição do 

Antigo Testamento. Os montes na Bíblia são lugares da manifestação de Deus. No contexto 

bíblico, subir a montanha significa ir ao encontro de Deus. 

Às vésperas de sua Paixão, Jesus mostra aos discípulos o esplendor de sua glória, para 

testemunhar que a Paixão é o caminho da Ressurreição: aquele homem destinado a uma 

paixão e morte ignominiosas está destinado também a uma ressurreição gloriosa. 

A presença de Moisés e Elias, representantes da Lei e dos Profetas, isto é, de todo o Antigo 

Testamento, dá o aval à messianidade de Jesus. 

A maior garantia, porém, da messianidade e divindade de Jesus é dada pela voz do Pai, que 

proclama: “Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz” (Lc 9, 35b). 

É o ápice do relato e nos leva a refletir sobre um segundo ponto importante. O Pai não apenas 

confirma a identidade do Filho, mas acrescenta: “Escutai o que ele diz”. Convida-nos a escutar 

o Filho, porque ele é a sua Palavra definitiva. Temos que escutar Jesus para segui-lo em seu 

ensino e exemplo. 

Todo cristão é chamado a fazer a experiência do Tabor, isto é, a buscar “o rosto de Deus” e 

escutar a sua voz na oração. 

Moisés buscava o Senhor no monte Sinai, e seu rosto resplandecia ao contato com Deus (cf. Ex 

34, 29-35). Mas este fulgor se atenuava e desaparecia: era a manifestação transitória da glória 

de Deus ___ transitoriedade esta que revela o caráter passageiro da Antiga Aliança. 

Os cristãos, diferentemente, são chamados a subir a montanha para alcançarem a nova 

condição gloriosa de Cristo. Ao contato com Deus são transformados pelo Espírito Santo em 

imagens cada vez mais perfeitas de Deus em Cristo. Ao contrário de Moisés, deverão alcançar 

um resplendor crescente e refletir a glória divina de maneira permanente. 

É preciso, no entanto, criar condições para que o plano de Deus se realize em nós. Temos que 

buscar incessantemente a intimidade divina na oração feita no silêncio e na solidão. Através da 

oração Deus transforma a alma, santifica o homem e leva à perfeição as suas ações. 

Esta transformação, porém, não pára no próprio ser: deve ir mais além e se tornar 

compromisso, serviço aos irmãos. O cristão é alguém que se compromete a buscar o rosto de 

Deus para o bem da Igreja e do mundo. A pessoa orante trabalha para transformar o mundo 



no Reino de Deus, para levar aos outros a esperança de um mundo novo. É uma tocha que 

ilumina o mundo com a luz do Céu. 

A união íntima com Deus na oração é a fonte inexaurível onde todos os santos foram buscar 

força para o serviço ao próximo. Da união com Deus é que resultam a luz e a vida que 

conseguiremos levar às pessoas. 

Cristo Transfigurado revela em si mesmo a claridade que brilhará um dia em todo o seu Corpo 

Místico. Sem compreender o que se passava, Pedro, Tiago e João vislumbraram, na pessoa do 

Senhor Transfigurado, já plenamente realizado o projeto de Deus para cada um de nós. 

 


