
2º Domingo da quaresma 

Liturgia muito especial para nós que abraçamos a 

espiritualidade de Schoenstatt: ALIANÇA E TABOR 

Vivemos o tempo quaresmal, tempo especial da ação da Graça de Deus. Estamos 

caminhando com a Igreja, firmando nossos pés nos passos de Jesus, e na prática da oração, 

do Jejum e das obras de Misericórdia. 

Neste 2º domingo da quaresma a liturgia nos leva a contemplar momentos bíblicos muito 

especiais para nós que abraçamos a Espiritualidade de Schoenstatt. Momentos que nos 

falam da ALIANÇA e do TABOR.   

 

Na primeira leitura acompanhamos Abraão, conhecido como Pai da Fé na origem Judaica. 

É chamado por Deus na sua velhice a confiar em Deus e em sua promessa de que herdaria 

uma numerosa geração.  

Abrão acreditou. Mas pede a Deus um sinal para que sua fé fosse confirmada.  Deus quis 

responder a Abrão que ele poderia confiar na sua fidelidade.  E para isso realiza, 

ritualmente uma aliança. Um pacto eterno entre Deus e o seu povo, celebrado depois pelos 

descendentes de Abraão com a circuncisão. Abraão crê. E coloca sua confiança na 

fidelidade de Deus firmada na Aliança. 

No Evangelho nos encontramos no Tabor.  Jesus convida seus discípulos a subirem a 

montanha. E lá se transfigura. Aparecem as duas figuras, Moisés e Elias, que representam 

no Antigo Testamento A Lei e os Profetas, tudo o que estes livros têm a revelar sobre o 

Messias.  A revelação de Moisés e Elias acompanham a Transfiguração de Jesus, e 

revelam uma vez mais para os Apóstolos, que ele é o Messias. Ele é o Cristo.  

 

Depois, Pedro, sem saber direito o que estava falando, expressa o que sente….  “Mestre 

é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e 

outra para Elias”. É bom estarmos aqui… vamos armar nossas barracas e ficar por aqui 

mesmo! O texto diz que Jesus subiu a montanha para Rezar, e na oração, colocou-se 

diante de tudo o que Os patriarcas e os profetas traziam sobre a sua missão. Foi um 

momento de compreensão profunda para Jesus, da vontade do Pai.  

 

Um segundo momento traz a chegada da nuvem que os envolveu.  

A nuvem representa o Espírito Santo, e da nuvem, do Espírito de Deus vem a voz: Este 

é o meu filho, o Escolhido, Escutai o que ele diz. 

Aqui nos recordamos da Liturgia da Semana Passada, onde Jesus nos dá um testemunho 

de luta contra o Espírito do mal, e nos ensina a não ouvirmos a voz da tentação. Hoje o 

Espírito Santo que nos traz a voz do Pai diz: – ouvi o que Jesus diz.  Jesus veio para 

realizar a nova e eterna aliança.    

Isto nos diz bastante. Uma Aliança realizada num ato de Amor Ágape, Oblação, entrega 

sem esperar nada em troca, mas que é eterna, mesmo que sejamos infiéis a ela. Ele é fiel 

a nós. Nesta aliança iluminamos a Aliança que nosso Pai e Fundador o Pe. Kentenich nos 

anima a vivenciar em Schoenstatt. Uma aliança que torna-se experiência viva da 

fidelidade de Deus. Nossa Senhora faz parte de tudo o que ele nos entregou na Nova 

Aliança. E assim como foi dito no Tabor, Maria nos repete: façam tudo o que ele diz. 

Ouçam e façam.  



O Tabor é o lugar para se subir e presenciar a Glória de Deus. O Santuário é nosso 

Tabor, onde se manifestam as glórias de Cristo e Maria. É o lugar para nós 

encontrarmos, por Maria o Cristo transfigurado. O convite de hoje é de que subamos ao 

Tabor em oração com Jesus. A oração nos levará a essa experiência mística, do mistério, 

com Jesus escutemos o que a palavra de Deus tem a dizer também sobre nossa missão.  

 

É bom estar no Tabor, mas não podemos ficar no alto, é preciso descer com o Tabor em 

nós. Com a Experiência do Deus vivo em nós, que iluminará nossos passos. Subamos ao 

Tabor com Maria na oração, e desçamos com Maria para a missão. A aliança está selada. 

Sabemos que Jesus e nossa Mãe Maria nos serão fiéis mesmo que sejamos infiéis. E se 

isso nos cativa e encanta, sejamos nós fiéis à Ela. É o que Deus e nossa Senhora esperam 

de nós. Nada sem vós, nada sem nós. Faz parte da pedagogia proposta pelo nosso Pai e 

Fundador, Pe. Kentenich.  

 

Compreendendo que tudo vem da graça de Deus: que Ele quer que nada aconteça sem a 

nossa colaboração. Nos esforcemos para que por nossa Mãe Santíssima, Cristo se 

transfigure através de nós e dócil a nossa Aliança de Amor, a suas exigências e promessas, 

sejamos este canal de onde jorram fontes de aguas vivas.  

 

Mãe querida, que sejamos pequenas ilhas de famílias que por Ti, reluzam no mundo as 

Glorias do Cristo Transfigurado, para um Brasil Tabor, como bem profetizou nosso Pai e 

Fundador!! 

 

 

Francisco e Sonia Canale 

 IX curso Região SP 

 

 


