
2º DOMINGO DA QUARESMA

01 de Março de 2015 

Ano B - São Marcos - Cor roxa

“Deus não poupou seu 
único Filho...”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Acolhemos com alegria a revelação que 
o Pai nos faz de sermos, em Jesus, seus filhos 
amados. Conscientes desta dignidade, somos en-
corajados a permanecer firmes em seu caminho, 
obedientes ao mandamento de escutar atentos sua 
Palavra. É preciso perceber que se Deus é por nós, 
ninguém será contra nós. Por isso, queremos nesta 
celebração, aprender a escutar o que o Filho amado 
do Pai tem a nos dizer. Participamos do mistério 
de sua morte e ressurreição, recebemos seu corpo 
glorioso e somos motivados a transfigurar com Ele 
nossa realidade ainda tão desfigurada.

05. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso 
Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa 
palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos 
alegremos com a visão da vossa glória. Por N. S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA - Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18

06. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão à prova. 
Chamando-o, disse: “Abraão!” E ele respon-
deu: “Aqui estou”. 2E Deus disse: “Toma teu 
filho único, Isaac, a quem  tanto amas, dirige-te 
à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto 
sobre um monte que eu te indicar”. 9aChegados 
ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um 
altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho 
e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. 10De-
pois, estendeu a mão, empunhando a faca para 
sacrificar o filho. 11E eis que o anjo do Senhor 
gritou do céu, dizendo: “Abraão! Abraão!” Ele 
respondeu: “Aqui estou”. 12E o anjo lhe disse: 
“Não estendas a mão contra teu filho e não 
lhe faças nenhum mal! Agora sei que temes a 
Deus, pois não me recusaste teu filho único”. 
13Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro 
preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-
-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu 
filho. 15O anjo do Senhor chamou Abraão, pela 
segunda vez, do céu, 16e lhe disse: “Juro por 
mim mesmo – oráculo do Senhor – , uma vez 
que agiste deste modo e não me recusaste teu 
filho único, 17eu te abençoarei e tornarei tão 
numerosa tua descendência como as estrelas 
do céu e como as areias da praia do mar. Teus 
descendentes conquistarão as cidades dos 
inimigos. 18Por tua descendência serão aben-
çoadas todas as nações da terra, porque me 
obedeceste”. Palavra do Senhor.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao ar-
rependimento para sermos menos indignos de aproximar-
-nos da mesa do Senhor. (pausa)

CAMPANhA DA FRATERNIDADE 2015
Tema: “Fraternidade: Igreja e Sociedade”.
Lema: “Eu vim para servir” (Mc 10,5). 

Coment.: A Palavra de Deus define o caminho que 
o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à 
vida nova: é o caminho da escuta atenta de Deus e 
dos seus projetos, o caminho da obediência total e 
radical aos planos do Pai.

Presid.:. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.

Presid.: Cristo, que quisestes ser levantado da terra para 
atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.

Presid.: Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2328

02. CANTO INICIAL- (90º encontro)
Ref.: Voltai para o Senhor de todo coração / 

Mudai as vossas obras em sinal de conver-
são. (Bis)

1. O Cristo entregou-se humildemente,/Doou 
a vida para nos salvar /:E toda humanidade, 
foi restabelecida,/ A falta de Adão foi redi-
mida.:/

2. Sois filho desta luz e não das trevas, / Vivei 
como herdeiros desta graça. /: E frutos vin-
garão, de paz e de bondade,/Em passos de 
justiça e verdade.:/

3. Vivei segundo Espírito de Deus,/ Que mora 
em nosso humilde coração. /: A firme espe-
rança, que o tempo não engana,/ Na certa, 
vem daquele que nos ama.:/



07. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 116(115)
      (melodia verdade e amor...)
Ref.: Andarei junto a Deus na terra dos vivos.
1. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: “É 

demais o sofrimento em minha vida!” É 
sentida por demais pelo Senhor a morte de 
seus santos, seus amigos.

2. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso 
servo que nasceu de vossa serva, mas me 
quebrastes os grilhões da escravidão! Por 
isso oferto um sacrifício de louvor, invocan-
do o nome santo do Senhor.

3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor 
na presença de seu povo reunido; nos 
átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó 
cidade de Sião!
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II LEITURA - Rm 8,31b–34

08. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
ROMANOS
Irmãos: 31bSe Deus é por nós, quem será contra 
nós? 32Deus que não poupou seu próprio filho, 
mas o entregou por todos nós, como não nos 
daria tudo junto com ele? 33Quem acusará os es-
colhidos de Deus? Deus, que os declara justos? 
34Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, 
mais ainda, que ressuscitou, e está à direita de 
Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor.

EVANGELhO - Mc 9, 2-10

09.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELhO
Ref.: Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, 

Palavra de Deus! Cristo, Palavra de Deus!
1. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a 

voz do Pai: “Eis meu Filho muito amado, 
escutai-o, todos vós!”

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELhO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 2Jesus tomou consigo Pe-
dro, Tiago e João, e os levou sozinhos a 
um lugar à parte, sobre uma alta montanha. 
E transfigurou-se diante deles. 3Suas rou-
pas ficaram brilhantes e tão brancas como 
nenhuma lavadeira sobre a terra poderia 
alvejar. 4Apareceram-lhe Elias e Moisés, e 
estavam conversando com Jesus. 5Então 
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 
“Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 
três tendas: uma para ti, outra para Moi-
sés e outra para Elias”. 6Pedro não sabia o 
que dizer, pois estavam todos com muito 
medo. 7Então desceu uma nuvem e os en-
cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu 

LITURGIA EUCARÍSTICA

uma voz: “Este é o meu Filho amado. Escu-
tai o que ele diz!” 8E, de repente, olhando 
em volta, não viram mais ninguém, a não 
ser somente Jesus com eles. 9Ao desce-
rem da montanha, Jesus ordenou que não 
contassem a ninguém o que tinham visto, 
até que o Filho do Homem tivesse ressus-
citado dos mortos. 10Eles observaram esta 
ordem, mas comentavam entre si o que 
queria dizer “ressuscitar dos mortos”. Pa-
lavra da Salvação.

11. hOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
   (Concluir com a oração da CF 2015)

14. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Eis o tempo de conversão, eis o dia da 

salvação: ao Pai voltemos, juntos ande-
mos, eis o tempo de conversão!

1. Os caminhos do Senhor são verdade, são 
amor; dirigi os passos meus: em vós es-
pero, ó Senhor! Ele guia ao bom caminho 
quem errou e quer voltar; ele é bom, fiel e 
justo: ele busca e vem salvar.

2. Viverei com o Senhor, ele é o meu sus-
tento; eu confio, mesmo quando minha 
dor não mais agüento. Tem valor aos 
olhos seus meu sofrer e meu morrer: li-
bertai o vosso servo e fazei-o reviver.

3. A Palavra do Senhor é a luz do meu ca-
minho; ela é vida, é alegria: vou guardá-la 
com carinho. Sua lei, seu mandamento 
é viver a caridade: caminhemos sempre 
juntos, construindo a unidade!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que estas oferendas lavem os 
nossos pecados e nos santifiquem inteiramente 
para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso 
senhor.

16. PREFÁCIO: Transfiguração do Senhor
     (MR p. 188)
Presid.:  Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus 
eterno e todo-poderoso por Cristo, Senhor 
nosso. Tendo predito aos discípulos a própria 
morte, Jesus lhes mostra na montanha sagra-
da, todo o seu esplendor. E com o testemunho 



da Lei e dos Profetas, simbolizados em Moisés 
e Elias, nos ensina que, pela Paixão e Cruz, 
chegará à glória da ressurreição. E, enquanto 
esperamos a realização plena de vossas pro-
messas, com os anjos e com todos os santos, 
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma 
só voz:
Santo, Santo, Santo...

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III  (MR p. 483)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e 
o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
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Ritos da Comunhão
18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfei-
ta para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco e nosso 
bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo intei-
ro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Dn 9,4b-10;Sl 78; Lc 6,36-38
3ª Rx -  Is 1,10.16-20; Sl 49; Mt 23,1-12
4ª Rx - Jr 18,18-20; Sl 30; Mt 20,17-28
5ª Rx - Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31
6ª Rx - Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104; 
    Mt 21,33-43.45-46
Sab Rx - Mq 7,14-15.18-20; Sl 102; Lc 15,1-3.11-32
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20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNhÃO
Presid.: Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da 
vossa glória, e nos empenhamos em render-vos graças, 
porque nos concedeis, ainda na terra, participar das coi-
sas do céu. Por Cristo, nosso Senhor.

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana-PR
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva

(43) 3422-0180     pe.esilva@hotmail.com
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta 
              yascris@ibest.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: José Luiz Mendes
Impressão: Gráfica Diocesana

ORAÇÃO DO JUBILEU
Nós vos bendizemos, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
[Lc 10,21 porque, nestes 50 anos de história da nossa 

Diocese de Apucarana, não só nos mostrastes o 
caminho a seguir, mas nos destes condições de 

caminhar, seguindo Jesus, vosso Filho e nosso Irmão,  
como discípulos missionários, [Aparecida] para que, 
nEle, todos tivessem vida e vida em abundância. [Jo 

10,10]
“Pai, que todos sejam um”,  [Jo 17,21]  [Romeu]      

à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II, nos vários 
níveis de Igreja, com nossos pastores e animadores,  

nas assembleias e nos conselhos,
“para que o mundo creia” que nos enviastes. 

[Jo 17,21]
Tornai-nos, ó Pai, “tudo para todos”. [1Cor 9,22] 

[Domingos] 
Fazei-nos “servos de todos”, [1Cor 9,19]

especialmente das crianças e dos idosos, dos migrantes 
e perseguidos, dos enfermos 

e abandonados.
Acolhendo com alegria as palavras finais de vosso Filho 

Ressuscitado, “Andando, pregai”, [Luís]
assumimos o compromisso de ser uma Igreja em saída 
missionária, atenta sobretudo à família e à juventude.
Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito de santidade, [Is 
63,10] para sermos, nesta terra santa do Norte do 

Paraná e neste tempo de graça do Jubileu, uma porção 
viva do vosso Povo eleito,

anunciando, celebrando e partilhando [At 2,42-47].
Que nossa glória esteja “na cruz de Nosso Senhor Jesus 

Cristo”, [Gl 6,14] [Celso]
na qual está nossa salvação, vida e ressurreição,

por quem fomos salvos e libertos.

Deus tende misericórdia de nós e 
nos abençoai. [Nm 6,22-27]

Brilhe sobre nós a vossa face e tende 
misericórdia de nós.

Amém.

19. CANTO DE COMUNhÃO - CF 2015
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, no pal-

co do mundo, onde a história se faz (cf. GS 2), 
sonhei uma Igreja a serviço da vida. /:Eu fiz do 
meu povo os atores da paz!:/ Quero uma Igreja 
solidária, servidora e missionária, que anuncia 
e saiba ouvir. A lutar por dignidade, por justiça e 
igualdade, pois “Eu vim para servir” (Mc 10,45).

2. Os grandes oprimem, exploram o povo, mas en-
tre vocês bem diverso há de ser. Quem quer ser 
o grande se faça de servo: /:Deus ama o peque-
no e despreza o poder:/ (cf. Mc 10,42-45)

3. Preciso de gente que cure feridas, que saiba es-
cutar, acolher, visitar. Eu quero uma Igreja em 
constante saída (EG, 20), /:de portas abertas, 
sem medo de amar!:/

4. O meu mandamento é antigo e tão novo: Amar 
e servir como faço a vocês. Sou mestre que es-
cuta e cuida seu povo, /:um Deus que se inclina 
e que lava seus pés:/ (cf. Jo 13)

5. As chagas do ódio e da intolerância se curam 
com o óleo do amor-compaixão (cf. Lc 10,29ss). 
Na luz do Evangelho, acende a esperança. 
/:Vem! Calça as sandálias, assume a missão!:/

21. CANTO FINAL- (92º encontro)
Ref.: É agora o momento favorável É agora já 

chegou a salvação! O Senhor quer ficar ao 
nosso lado, Inclinado a dar o seu perdão.

1. Voltemos ao Senhor, mas de todo o coração / 
Orando, jejuando, ajudando ao nosso irmão / Pra-
ticando a justiça, denunciando todo mal / Conver-
são é o rumo certo no caminho quaresmal.

2. Nos caminhos de Jesus, nós queremos ca-
minhar / Amando, respeitando, quem está a 
soluçar / Recordando a jornada do Senhor até 
a cruz / Caridade praticada rompe as trevas, 
traz a luz

3. A palavra de Jesus nós queremos vivenciar 
O poder, prazer e ter, com certeza renunciar 
/ Lado a lado com a Igreja na campanha 
fraternal / Preparados e conscientes para o 
domingo pascal.

Estofados 
de fabricação 

própria 
sob medida

Fone: (43) 3033-2376 / (43) 8816-1933
Avenida Curitiba, nº 868 salas 5 e 7 - Apucarana-Pr

(ao lado da sorveteria Ula-Ula na Praça do Redondo)


