Sobes Xesús ao Tabor
Xesús: estamos celebrando a coresma, preparámonos para a
Semana Santa, renovados, convertidos, facéndonos máis alegres
e máis santos.
No evanxeo de hoxe, sobes ao monte Tabor, cos teus tres
apóstolos preferidos, Pedro, Santiago e Xoán. Queres atopar a
Deus, gozar da súa presenza. Alá arriba o teu rostro brilla, estás
resplandecente, conectado con Deus.
Xesús, eu estou feliz porque cada domingo chámasnos aos que
hoxe somos dos teus a subir contigo ao monte da eucaristía. Alí
faste presente no medio de nós na túa Palabra e no teu Pan. A
nós, os teus amigos, resplandécenos a cara e bríllannos os ollos
coa alegría de terte.
Cada día atopamos tamén algún momento para orar, para estar a
gusto contigo, dicirche que te queremos, que nos perdoes, pero
sobre todo para sentirnos queridos por ti e escoitarte.
Grazas, Xesús, amigo fiel, que ben se está contigo; son feliz
porque tamén eu son fillo querido do Pai. Que o encontro contigo
nos leve a quererte, anunciarte e mellorar o mundo.

 XÉNESE 15, 5-12. 17-18: DEUS inició un pacto fiel con Abrahán.
Naqueles días, Deus sacou fóra a Abrán e díxolle: «Mira o ceo, e
conta as estrelas, se podes contalas». E engadiu: «Así será a túa
descendencia». Abrán creu o Señor e contóuselle como xustiza.
Despois díxolle: «Eu son o Señor que te saquei de Ur dos caldeos,
para darche en posesión esta terra». El replicoulle: «Señor Deus,
como saberei que vou posuíla?». Respondeulle o Señor: «Tráeme
unha becerra de tres anos, unha cabra de tres anos, un carneiro de
tres anos, unha rula e un pombiño». El tróuxoos e cortounos polo
medio, colocando cada metade fronte á outra, pero non descortizou
as aves. Os voitres baixaban aos cadáveres e Abrán espantábaos.
Cando ía poñerse o sol, un soño profundo invadiu a Abrán e un terror
intenso e escuro caeu sobre el. O sol púxose e veu a escuridade; unha
fumareda de forno e un facho ardendo pasaban entre os membros
descortizados. Aquel día o Señor concertou alianza con Abrán nestes
termos: «Á túa descendencia dareille esta terra, desde o río de Exipto
ao gran río Éufrates» Palabra do Señor.

 SALMO 26: O Señor é a miña luz e a miña salvación.
 FILIPENSES 3, 20-4, 1 (breve): Cristo configuraranos segundo
o seu corpo glorioso.

 LUCAS 9, 28B-36: Mentres oraba, o aspecto do seu rostro cambiou.
Narrador: Naquel tempo, tomou Xesús a Pedro, a Xoán e a
Santiago e subiu ao alto do monte para orar. E, mentres
oraba, o aspecto do seu rostro cambiou e os seus vestidos
brillaban de resplandor. De súpeto, dous homes
conversaban con el: eran Moisés e Elías, que, aparecendo
con gloria, falaban do seu éxodo, que el ía consumar en
Xerusalén. Pedro e os seus compañeiros caían de sono, pero
ao espertar viron a súa gloria e aos dous homes que estaban
con el. Mentres estes afastábanse del, díxolle Pedro a Xesús:
Pedro: - «Mestre, que bo é que esteamos aquí! Faremos tres
tendas: unha para ti, outra para Moisés e outra para Elías».
Narrador: Non sabía o que dicía. Aínda estaba dicindo isto,
cando chegou unha nube que os cubriu coa súa sombra.
Enchéronse de temor ao entrar na nube. E unha voz desde a
nube dicía:
Voz: -«Este é meu Fillo, o Elixido, escoitádeo».
Narrador: Logo de oírse a voz, atopouse Xesús só. Eles
gardaron silencio e, por aqueles días, non contaron a
ninguén nada do que viran.
Palabra do Señor.

(Narrador-Pedro-Voz).

Sube ao monte da ORACIÓN.
Encontrarás o Amor para mellorar o mundo.
1. VER: O brillo da cara.
-No 2º domingo de Coresma subimos ao monte Tabor. Na biblia, a montaña é o lugar de oración onde
Deus cita as persoas para comunicarlles algo importante. Temos o exemplo de Moisés e Elías que
soben para oír a voz de Deus, estar con el e vivir a súa presenza. A Abrahán, Deus dálle unha gran
descendencia de fillos (fillos de Abrahán e de Deus), dos que nós formamos parte. As súas caras
cambiaron.
-Aos nenos nótaselles todo na cara: se din unha mentira poñen a man diante da cara, se ten medo os
seus ollos vólvense chorosos e a súa cara un poema, se van ter un susto abren esaxeradamente os
ollos… Son moi, moi expresivos.

Subiches a algunha montaña, que sentiches? Como sabes se teu
amigo está triste, preocupado, enfadado?

2. XULGAR: Xesús sobe ao monte a orar, a estar con Deus.
-No 2º domingo de Coresma, Xesús, no evanxeo dinos que subiu ao monte con Pedro

Santiago e Xoán a orar. “Mentres oraba o aspecto do seu rostro cambiou”.
Pedro díxolle: “que ben se está aquí”. Oíuse a voz do Pai que dicía: “este é meu
fillo, escoitádeo”.
QUE NOS QUERE DICIR XESÚS?
-Xesús deixa o deserto coas súas probas e vai á montaña a compartir experiencias cos seus.
-O rostro de Xesús transfigurouse, cambiou, cando se puxo a rezar. A cara é o rostro do noso interior,
por iso o seu rostro expresaba esa experiencia de estar conectado con Deus, que lle brillaba a cara e
estaba resplandecente.
-Os apóstolos, aínda que non se decatan de moito, están a gusto con Xesús e por iso Pedro fálalle de
facer 3 tendas para seguir gozando da súa compaña. Tamén nós ao entrar nun sitio, aínda que non
entendamos nada, sabemos se estamos a gusto ou xa queremos irnos. Pasouvos algunha vez?
-A mensaxe deste domingo é clara: Cando estamos a gusto con Deus non queremos marcharnos. A
oración é estar preto dun bo Amigo. Como Abrahán na 1ª lectura.
-Vós, os mozos e mozas debedes ensinarnos a estar a gusto con Deus, o mesmo que o estades cos
vosos amigos, falando, sen présas, sen ganas de volver á casa, sen mirar o reloxo, sen estar pensando
noutra cousa.
-Se estamos a gusto o noso rostro brillará como o voso… Porque atoparemos o que é o AMIGO-o
AMOR que nos fará baixar á vida e mellorar o mundo.
Estás a gusto con Xesús ao orar? Brilla o teu rostro con el?

3. ACTUAR: Goza con Xesús orando.

-Dedícalle cada día un tempo a orar, a escoitar a Xesús, a deixarlle que encha de brillo a túa cara e a túa
vida, que cambie o teu corazón. Sobe coa familia cada día ao monte da eucaristía e goza con Xesús,
canta, participa con toda a familia de crentes.
-Agradece a Xesús o que sexas hoxe un dos seus amigos (como Pedro, Santiago e Xoán).
-Facede unha entrevista a alguén que crea en Xesús: Cando empezaches a crer en Xesús? Que cambiou
Xesús na túa vida?
Que vas facer?

