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Texto áureo:
MATEUS 17
2 E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se
tornaram brancas como a luz.
3 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele.
- Estes versículos serão comentados abaixo, no texto da leitura bíblica em classe.

Texto da leitura bíblica em classe:
MATEUS 17
1 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os
conduziu em particular a um alto monte.

2 E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se
tornaram brancas como a luz.
- Na Sua transfiguração, Jesus foi transformado na presença de três discípulos, que viram a Sua
glória celestial, conforme Ele realmente era: Deus em corpo humano. A experiência da
transfiguração foi um alento para Jesus ante a Sua iminente morte na cruz, um comunicado aos
discípulos de que Jesus teria de sofrer na cruz (Lc. 9.31) e uma confirmação, por Deus, de que
Jesus era verdadeiramente Seu Filho, todo suficiente para redimir a raça humana (Lc. 9.35).

3 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele.

4 E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres,
façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias.

5 E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu
uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; escutai-o.
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6 E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo.

7 E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo.

8 E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus.
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