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II DOMINGO DA QUARESMA 

08 . III . 2020 

In nomine Patris...   
Ave Maria... 
 

“Surgite, et nolíte timére!”  

“Levantai-vos e não temais!” 

(Mt 17, 7b) 

 

Prezados Fiéis, 

 

Neste segundo Domingo da Quaresma, o evangelho da Transfiguração nos convida 

à contemplação de N.S. Jesus Cristo, sendo ladeado por Moisés e Elias, que representam a 

Lei e os Profetas, que atingem seu ápice em Nosso Senhor. 

A glória daquele que sofrerá é apresentada: quanta luz, quanto desejo de 

contemplar, de olhar para N.S. em sua manifestação divina. É bom estar ali, mas a frase 

imperativa de Jesus diz: ‘Surgite, et nolíte timére!’, isto é, Levantai-vos e não temais! 

Não é a isto, entretanto, que o caminho quaresmal nos quer evidenciar neste texto, 

mas à subida do monte, ao ato de elevar-se a Deus, a procurar as coisas do alto, as coisas 

sobrenaturais. 

Na frase “Levantai-vos”, N.S. nos pede atenção para o ato de se por de pé. Não 

podemos nos rebaixar ao pecado; não podemos ir às profundezas das nossas fraquezas e 
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consentir a tudo isso. Diante de Deus, que se faz presente e se transfigura, hoje, à 

nossa frente, somos convidados a olhar para cima; somos convidados e nos levantarmos e 

agirmos contra o mal. 

Sabiamente, a Santa Madre Igreja, na quaresma, nos chama à Oração. Esta postura 

de nos elevarmos a Deus. Infelizmente, somos tentados a deixar Deus em segundo plano. 

Entretanto, o 1º Mandamento prescreve: “Amar a Deus sobre todas as coisas”. 

Deus Nosso Senhor pede que abracemos a fé, que deve ser alimentada pela oração, 

pelos atos de piedade e pela comunhão frequente. Devemos, caros fiéis, ter a esperança de 

que Ele nos dará o céu e, para isso, as graças para merecermos do prêmio eterno. É 

preciso, portanto, que O amemos acima de tudo, que possamos obedecer a Ele como 

filhos que somos, e saibamos sofrer as provações que, porventura, nos mande para nos 

purificar. 

É preciso que, a cada momento, possamos ver no rosto dos nossos irmãos o 

próprio Cristo e amá-los como Ele nos amou, a ponto de morrer por nós. É preciso que 

possamos fazer da nossa vida uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus. Não 

podemos viver num comodismo ou numa negligência. Precisamos ser fiéis às nossas 

orações matinais noturnas ou outros momentos que a Igreja nos determina. É preciso se 

afastar das confissões inválidas, incompletas e mentirosas. É preciso preservar a Sagrada 

Eucaristia e extirpar as comunhões sacrílegas.  É preciso se opor àquilo que se opõe à fé. É 

preciso se afastar do perigo de leituras inconvenientes. É preciso se afastar da indiferença 

religiosa e abandonar o espírito mundano de falta de confiança na providência divina. É 

preciso se afastar confiança presunçosa nas próprias forças. É preciso, portanto, ser aberto 

à graça de Deus e não resistente a esta dádiva. 

No segundo mandamento, somos convidados a perceber que é preciso que 

possamos penetrar na busca da grandeza e da santidade divinas. É preciso respeitar as 

pessoas, as coisas consagradas e seu culto. É preciso que nos afastemos das blasfêmias, das 

injúrias para com Deus Nosso Senhor, e não empregar em vão do Seu Santo Nome. 

Afastemo-nos dos juramentos infundados, falsos e inúteis, como também não desejemos o 

mal ao próximo nem a nós mesmos. 

Deus Nosso Senhor pede que possamos consagrar a Ele o domingo, que lhe é de 

direito. Como nos determina o 3º mandamento: assistir à Santa Missa e se abster de 
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ocupações que não possam nos conduzir à elevação o coração a Deus. É preciso, 

meus filhos, que não nos utilizemos de subterfúgios para procurar o trabalho nos dias de 

domingo. É preciso buscar um bom comportamento, e, por meio das nossas atitudes, fazer 

exalar a presença de Deus em nosso coração. Afastemos das distrações contrárias à 

santificação no dia do Senhor. 

Pois, Nosso Senhor nos interpela: “Levantai-vos e não temais!”.  

Que Nossa Querida Mãe Santíssima nos abençoe hoje e sempre! 

 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 

Assistente Eclesiástico para a FERR 


