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Lemos hoje no Evangelho segundo São Mateus o relato da 

Transfiguração de Jesus Cristo, mas, na ordem em que o 

evangelista fez este registro, vemos que ele é antecedido de um 

anúncio da paixão (S. Mateus 16,21-23) e de uma instrução sobre 

as atitudes próprias do discípulo, convidado a renunciar a si mesmo, 

a tomar a sua cruz e a seguir o Senhor no caminho do amor e da 

entrega da vida (S. Mateus 16,24-28).  

 Entende-se que, depois de terem ouvido falar do “caminho da cruz” e de 

terem constatado aquilo que Jesus pede aos que o querem seguir, os discípulos se 

sentiram desanimados e até mesmo frustrados, pois a missão em que haviam se 

engajado parecia-lhes encaminhar-se para o fracasso; de certa forma, eles viram 

esfumaçar-se, na cruz de que lhes falou Jesus, os seus sonhos de glória, de honras, 

de triunfos, pois seu Mestre lhes falava de morte na Cruz. 

 E foi nesse contexto que se deu a Transfiguração. Foi uma lição de ânimo 

para os discípulos (e, posteriormente, para os cristãos em geral), pois nela 

manifestou-se a glória de Cristo, atestando que Ele era e é o Filho amado de Deus 

a triunfar sobre a Cruz, sobre a morte e todo o mal.  Os discípulos receberam, 

assim, a garantia de que o que Jesus lhes apresentava vinha do próprio Deus, de 

sua vontade; receberam alento e esperança para se firmarem no seguimento do 

Senhor.  

 A narração da Transfiguração é uma “teofania”, ou seja, uma 

manifestação de Deus, com características semelhantes a outras teofanias: o 

monte, a voz do Céu, as aparições, as vestes brilhantes, a nuvem e mesmo o medo 

e a perturbação daqueles que presenciaram o encontro com o divino. Estamos, 

pois, diante de uma verdadeira catequese, a lembrar-nos que Jesus Cristo é o 

Verbo Encarnado, que traz aos homens a redenção, nosso Salvador, segundo a 

vontade do Pai.  
 

No lugar de “Salva-nos, ó Filho de Deus, que ressuscitaste dos mortos...” 

Canta-se: 

 “Salva-nos, ó Filho de Deus, que te transfiguraste sobre o monte 

Tabor”.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No lugar de “Vinde, adoremos”, canta-se: 

 Porque em ti está a fonte da vida/ e na tua luz vemos a luz./ 

 Salva-nos,/ ó Filho de Deus,/ que te transfiguraste sobre o monte Tabor/. 

Cantamos-te: Aleluia!/ 
 

Tropário da Ressurreição (tom 8)  

 Desceste das alturas, ó Misericordioso/ e aceitaste o sepultamento 

durante três dias/ para livrar-nos dos sofrimentos./ Senhor, és nossa vida e 

nossa ressurreição:/ glória a ti! 

ِ يا ُمتَحنن. وقَبِلَت الدفَن ذا الثالثِة األيام. لكي تُعتِقَنا مَن  انحدرَت ِمَن العُلو 

 المجدُ لك.فيا حياتَنا وقيامتَنا يا ربُّ  .اآلالمِ 
 

Tropário da Transfiguração do Senhor (tom 7) 

 Te transfiguraste sobre o monte, ó Cristo Deus, mostrando tua 

glória aos teus discípulos, à medida que lhes era possível contemplá-la. 

Brilhe sobre nós, pecadores, tua luz eterna, pelas intercessões da Mãe de 

Deus. Ó Doador da luz, glória a ti!  

أيها المسيُح اإلله في الجبل. أظهرَت مجدََك للتالميِذ َحسبما  لما تجليتَ 

استطاعوا. فأشرْق لنا نحُن الخطأةَ نورَك األزلي. بشفاعاِت والدةِ اإلله. يا  

 مانَح النوِر المجدُ لك.
Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom 3) 

Ó grande Apóstolo dos gentios, poderoso intercessor, 

intercede ao Todo Poderoso para que venha a paz ao mundo, e 

às nossas almas a grande misericórdia. 

يا رسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح السالم  

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
Condaquion da Transfiguração do Senhor – 06/08 (tom 7) 

Te transfiguraste sobre o monte, ó Cristo Deus, e teus discípulos, 

como puderam, contemplaram a tua glória; a fim de que, ao te verem 

crucificado, compreendessem que tua Paixão era voluntária e anunciassem 

ao mundo que tu és, em verdade, o resplendor do Pai. 
 

تجليَت أيها المسيُح األلهُ في الجبل. وَحْسبما وِسَع تالميذَُك شاهدوا مجدَك. 

ً باختياِرك. ويكِرزوا  حتى عندما يُعاينوك مصلوباً. يَفُطنوا أنَّ آالَمَك طوعا

 للعالم أنََّك أنَت بالحقيقِة ِضياُء اآلب.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 

   (* da Transfiguração do Senhor) 
 

Prokimenon: “Quão numerosas são tuas obras, Senhor! Fizeste-as todas com  

                       sabedoria. Bendize, ó minha alma, ao Senhor!” 

 (Salmo 104, 24.1) 

Leitura da Segunda Epístola de São Pedro. (1, 10-19) 

Irmãos, “cuidai cada vez mais de assegurar vossa vocação e eleição. 

Assim fazendo, jamais tropeçareis, e vos será amplamente aberta a entrada 

para o Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não 

cessarei de vos trazer à memória estas coisas, embora estejais cientes e 

convencidos da presente verdade. Pois tenho por dever, enquanto habitar nesta 

tenda, estimular-vos ao máximo pela admoestação, considerando que breve 

verei desarmada minha tenda, segundo me manifestou nosso Senhor Jesus 

Cristo. Quero, pois, empenhar-me para que, depois de minha partida, possais 

guardar lembrança disto. Na verdade, não é baseando-nos em mitos artificiosos 

que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas 

como quem foi testemunha ocular de sua majestade. Recebeu de Deus Pai a 

honra e a glória, quando da glória magnífica se fez ouvir a voz que dizia: ‘Este 

é o meu Filho muito amado em quem pus minha afeição’. E esta voz descida 

do céu, nós a ouvimos, nós que com ele estávamos no monte santo. Assim, 

demos maior crédito ainda à palavra dos profetas, a quem fazeis muito bem em 

atender, como a uma lâmpada que resplandece nas trevas até despontar o dia e 

surgir a estrela d'alva em vossos corações”.  

 

Evangelho 
 
 
 

   (* da Transfiguração do Senhor) 
 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista  

São Mateus. (17, 1-9) 
 

Naquele tempo, “Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, 

e os levou a sós para um monte alto e afastado. E transfigurou-se diante deles. 

Seu rosto brilhou como o sol e as roupas se tornaram brancas como a luz. 

Nisso, apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou a palavra 

e disse a Jesus: ‘Senhor, como é bom estarmos aqui!  Se quiseres, levantarei 

aqui três tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias’. Ele estava 

ainda falando quando uma nuvem brilhante os envolveu e da nuvem se fez 

ouvir uma voz que dizia: ‘Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, 

escutai-o’. Ao ouvir a voz, os discípulos caíram com o rosto no chão e ficaram 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com muito medo. Jesus se aproximou, tocou-os e disse: ‘Levantai-vos e 

não tenhais medo’. Então eles ergueram os olhos, mas não viram mais 

ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: 

‘Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem 

ressuscite dos mortos”. 

Megalinário da Festa da Transfiguração (tom 8) 

Agora se ouviu o que nunca fôra ouvido: do Verbo que nasceu 

da Virgem sem pai humano, deu testemunho, com glória, a voz de Deus 

Pai, dizendo que Ele realmente é Deus e homem por todos os séculos. 

اآلَن قد ُسِمَع ما لم يُسمْع قط. ألنَّ االبنَّ الذي مَن البتوِل بغيِر أٍب. قد َشِهدَ لهُ 

 صوُت اآلِب بمجٍد. بأنهُ هو نفُسهُ إلهٌ وإنساٌن معاً على مدى الدهور. 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

Caminharemos, Senhor, à luz de teu rosto, e nos regozijaremos 

em teu nome pelos séculos dos séculos.  

Hino pós-Comunhão 

 * no lugar de “Vimos a luz verdadeira...”, canta-se o 

Tropário da Transfiguração. 

Apolisis (Encerramento) 

 Glória a ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a ti. 

 Ó Cristo, nosso Deus Verdadeiro, que te transfiguraste Sobre o Monte 

Tabor para nossa salvação... 
 

09/08 – São Matias, Apóstolo 
 

São Matias foi o décimo terceiro apóstolo, pois foi eleito para 

ocupar o lugar de Judas Iscariotes no grupo dos doze. A eleição se 

deu dias depois da Ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo, e 

assim foi descrita: “Naqueles dias Pedro levantou-se ...: ‘Irmãos, era 

necessário  que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo, predisse  

por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam 

Jesus... Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério, 

porque está escrito no Livro de Salmos: ‘Fique deserto o seu lugar, e não haja 

ninguém que nele habite’; e ainda: ‘Que outro ocupe o seu lugar’. Portanto, é 

necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo 

o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o 

dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja 

conosco testemunha de sua ressurreição’. Depois oraram... Então tiraram sortes, 

e a sorte caiu sobre Matias; assim, ele foi acrescentado aos onze apóstolos.” 

Segundo a tradição Matias evangelizou na Judéia, Capadócia e depois na 

Etiópia. Ele sofreu perseguições e o martírio - morreu apedrejado e decapitado 

em Jerusalém, testemunhando sua fidelidade a Jesus. 


