
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

40 días camiñando tras o tesouro de Xesús 
No Tabor oe o grito de que a PALABRA  

debe ser escoitada 
 
 

1. VER: En busca do tesouro 

 
-  Seguimos camiñando na Coresma, buscando un fermoso 
tesouro, como nos propón Fano. O domingo pasado 
visitabamos o deserto onde descubriamos que a Palabra vence 
as tentacións. Este domingo subimos ao monte Tabor, o monte 
do encontro con Xesús onde se nos descubrirá algo máis da 
Palabra de Deus.  

 
-Pensamos nalgunha camiñada que fixemos ou algunha subida a 
unha montaña: comentamos os preparativos, o que metemos 
na mochila, as dificultades que atopamos, as vistas desde 
arriba, o que nos gustou o bocadillo… Vemos o cartel de Fano 
e tratamos de descubrir os personaxes que aparecen e o que 
sucedeu entón.  

 Que experimentamos nas camiñadas?  
 

Que pasou no monte Tabor?  
 
2. XULGAR: Xesús oe que a Palabra debe ser escoitada 
 
- No 2º domingo de Coresma Xesús organiza unha quedada cos 
tres amigos especiais Pedro, Santiago e Xoán. Soben ao monte 
Tabor a orar. No monte “transfigúrase”, resplandecendo, 
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enchéndose de luz, maniféstaselles como fillo de Deus. Pedro 
dixo: “que bo é que esteamos aquí!” e oíuse a voz do Pai: “este 
é o meu Fillo, o amado, escoitádeo”. E ao terminar, Xesús 
mándalles baixar, volver á vida renovados. 

  
QUE NOS QUERE DICIR XESÚS? 
 
-Nesta etapa escoitamos o grito do ceo no que o Pai nos di: 
“este é o meu Fillo, o amado, escoitádeo”.  

 
- Na Coresma dedicámoslle tempo á Palabra de Deus: lémola, 
reflexionámola, escoitámola, orámola, deixamos que nos 
cambie por dentro, transformámola en vida. Ao ler os evanxeos 
descubrimos como responderon persoas de fe, amigos de 
Deus, ao longo da historia, como se fiaron de Deus Moisés, 
Elías, Pedro, Santiago e Xoán.  

 
- A Palabra de Deus lévanos ao encontro con Cristo, a 
experimentalo ao noso lado e a sentir: “que ben se está 
contigo, Señor” na oración, na eucaristía, sempre. Con el 
descubriremos cal é a nosa identidade, o seu proxecto de fillos 
de Deus.  

 
- A Palabra de Deus lévanos de novo á vida cotiá onde vivimos 
transfigurados, comprometidos con todos, cheos da luz que 
nos transmitiu ao atoparnos con El. 

 
 Encóntraste con Xesús nos Evanxeos?  

 
Como vives a túa fe? 

 

3. ACTUAR: Oe, valora e vive o que a Palabra che grita 
 
- Na Coresma le a diario o evanxeo do día, escoita o que Xesús 
che pide e trata de vivilo.  

 
Síntete acompañado e guiado por El nos bos e malos momentos.    



 

LECTURA 

 
 XÉNESE 12, 1-4 a: Vocación de Abrahán, pai do pobo de 
Deus. 
 

Naqueles días, o Señor díxolle a Abrán: «Sae da túa terra, da 
túa patria, e da casa de teu pai, cara á terra que che mostrarei.  

 
Farei de ti unha gran nación, bendireiche, farei famoso o teu 

nome e serás unha bendición.  
 
Bendirei os que te bendigan, maldirei os que te maldigan, e 

en ti serán benditas todas as familias da terra».  
 
Abrán marchou, como lle dicía o Señor. 
 
 Palabra do Señor. 
 

 
 SALMO 32:  
 
  R/. Que a túa misericordia, Señor, veña sobre 
nós, como o esperamos de ti. 

 
 
 
 2ª TIMOTEO: 1, 8b-10: Deus chámanos e ilumínanos. 
  



 MATEO 4, 1-11: Xesús xaxuou corenta días e foi tentado. 
 
 

 
Narrador:  Naquel tempo, Xesús tomou consigo a Pedro, a 

Santiago e ao seu irmán Xoán, e subiu con eles aparte a un 
monte alto. Transfigurouse diante deles, e o seu rostro 
resplandecía como o sol, e os seus vestidos volvéronse brancos 
como a luz. De súpeto aparecéronselles Moisés e Elías 
conversando con el. Pedro, entón, tomou a palabra e díxolle a 
Xesús:  

 
Pedro: -«Señor, que bo é que esteamos aquí! Se queres, farei 

tres tendas: unha para ti, outra para Moisés e outra para 
Elías».  

 
Narrador: Aínda estaba a falar cando unha nube luminosa 

cubriunos coa súa sombra e unha voz desde a nube dicía:  
 
Voz: -«Este é o meu Fillo, o amado, en quen me comprazo. 

Escoitádeo».  
 
Narrador: Ao oílo, os discípulos caeron de bruzos, cheos de 

espanto. Xesús achegouse e, tocándoos, díxolles:  
 
Xesús: -«Levantádevos, non temades».  
 
Narrador: Ao alzar os ollos, non viron a ninguén máis que a 

Xesús, só. Cando baixaban do monte, Xesús mandoulles:  
 
Xesús: «Non contedes a ninguén a visión ata que o Fillo do home 

resucite de entre os mortos».  
 
Palabra do Señor.           
                                   (Narrador-Pedro-Voz-Xesús) 
 

 


