
                                                         A TRANSFIGURAÇÃO
MARCOS 9,2-10 MATEUS 17, 1-9 LUCAS 9, 28-36

1 9,2 Seis dias depois, 17,1 Seis dias depois, 9,28 Cerca de oito dias após dizer essas palavras, 

2 Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, 

3  e os fez subir a um lugar retirado, e os fez subir a um lugar retirado, 

4  sobre uma alta montanha a sós.    numa alta montanha. e subiu à montanha 

5 para orar.  29 Enquanto orava, 

6 E foi transfigurado diante deles.  2 E foi transfigurado diante deles: seu rosto mudou de aparência 

7 seu rosto brilhou como o sol, 

8 3 Suas vestes ficaram resplandescentes, tão brancas, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. e sua veste ficou  branca e resplandecente.  

9 como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las.  

10 4 Apareceram-lhes Elias e Moisés,  que conversavam com JESUS. 3  Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Ele. 30 E eis que dois homens conversavam com Ele: eram Moisés e Elias.

11          
31 Apareceram em glória, e conversavam sobre o êxodo,  que Ele estava 

para consumar em Jerusalém.  

12 32 Pedro e seus companheiros estavam tomados de sono. 

13 Quando acordaram, viram a glória de Jesus,  e os dois homens com ele.

14 33 E quando esses homens já iam se afastando dele, 

15 5 Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 4 Então Pedro tomou a palavra, e disse a Jesus: Pedro disse a Jesus: 

16 "RABI,(rabbi) é bom estarmos aqui. «Senhor (kurie), é bom estarmos aqui. "Mestre (epistata)* , é bom estarmos aqui. 

17 Vamos fazer três tendas: Se queres, vou fazer aqui três tendas: Vamos fazer três tendas: 

18 uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias."  uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias.» uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias."       

19
6 Na realidade, não sabia o que falar. 5(Pedro)  ainda estava falando, Pedro não sabia o que estava dizendo.  34 Enquanto ainda falava,  

20
Desceu, pois uma nuvem que os cobriu com sua sombra. quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, desceu uma nuvem, e os encobriu com sua sombra.

21
Ao entrarem na nuvem,  os discípulos ficaram com medo. 

22 E da nuvem saiu uma voz: e da nuvem saiu uma voz que dizia: 35 Mas, da nuvem saiu uma voz que dizia: 

23 "Este é o meu FILHO, "Este é o meu Filho, "Este é o meu Filho,  

24 o amado. o amado, O Escolhido.(o eleito)

25 no qual está o meu agrado. 

26 Ouvi-O!"   (akouete autou) ouvi-O." (akouete autou) Ouvi-O!"  (autou akouete)
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27 6 Quando ouviram isso, 36 Quando a voz falou, 

28 os discípulos caíram com o rosto por terra

29 e ficaram com muito medo. 

30 7 Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: 

31
«Levantem-se, e não tenham medo.» 

32 8 E, de repente, eles olharam ao redor  8 Os discípulos ergueram os olhos, 

33
e não viram mais ninguém, e não viram mais ninguém, 

34 a não ser somente JESUS com eles. a não ser somente Jesus. Jesus estava sozinho. 

35 9 Ao descerem da montanha, 9 Ao descerem da montanha, 

36
ordenou-lhes que  Jesus ordenou-lhes: 

37 não contassem a ninguém o que tinham visto, «Não contem a ninguém essa visão,  

38 até que o FILHO DO HOMEM até que o Filho do Homem 

39
ressuscitasse dentre os mortos. tenha ressuscitado dentre os mortos.» 

40
10 Eles guardaram para si o que foi dito (palavra)  

Os discípulos ficaram calados,  e naqueles dias não contaram a ninguém  

nada do que tinham visto.

41
 e se perguntavam o que queria dizer "ressuscitar dos mortos".

ELIAS - JOÃO BATISTA

42
9,11 Eles perguntaram: 17,10 Os discípulos então lhe perguntaram: 

43
"Por que os Doutores da Lei dizem que primeiro deve vir Elias?" "Por que os doutores da Lei dizem que primeiro deve vir Elias?» 

44
12 Respondeu: 11 Jesus respondeu: 

45 "Primeiro vem Elias e restaura todas as coisas¨. «De fato, Elias vem e restaurará tudo. 

46 (Eles retrucam):  “Mas, como então está escrito:              

47 o FILHO DO HOMEM (Is 52,13-53,12; Sl 22,2-20) 

48 deve sofrer muito e ser rejeitado”?.    

49 13  “Ora, eu digo a vocês:  12 Mas eu digo a vocês: 

50 Elias já veio Elias já veio, 

51 e eles não o reconheceram. 

52 e fizeram com ele tudo o que queriam,  Fizeram com ele tudo o que quiseram. 

53 comforme está escrito a respeito dele."

54
Assim também o Filho do Homem irá sofrer por obra deles.» 

55
13 Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. 

56 *não (didaskale)


