
SOLENIDADE DA TRANSFIGURAÇÃO DO 
SENHOR

DIA DO PADRE

06 de agosto de 2017
Ano A - Branco

“Este é o meu Filho amado!”.

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos hoje, a solenidade da Trans-
figuração do Senhor. A transfiguração é uma meta 
para aquele que escuta Jesus. Transfiguração quer 
dizer, em primeiro lugar, transformação pessoal por 
meio da conversão, para num segundo momento, 
caminhar com Cristo até a fascinante aventura da 
entrega total aos irmãos, especialmente aos mais 
necessitados, sendo solidários nas alegrias e espe-
ranças, tristezas e angústias de nossos semelhantes. 
Que eles nos vejam com o bom odor de Cristo, isto é, 
como homens e mulheres de bem, cheios de bonda-
de, compreensão, justiça, reconciliação, paz, perdão 
e fraternidade. Neste Domingo em que se inicia o 
mês vocacional, intercedamos ao Pai que desperte 
vocações sacerdotais  para testemunhar a luz da 
glória divina nesse mundo marcado por tantas trevas. 

(Semana de oração, reflexão e ação sobre a vocação nos 
ministérios ordenados: Diáconos, Padres e Bispos.)

02. CANTO INICIAL
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! / Ó 

Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor! / Ó Espí-
rito Santo de amor, eis-me aqui, Senhor!

Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na terra 
como no céu! (bis)

2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor! / É 
chamado a servir, eis-me aqui, Senhor! / Toda a 
vida se faz vocação, eis--me aqui, Senhor!

3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor! /Sem-
pre em nós confiais, eis-me aqui, Senhor! / So-
mos vossa família no amor, eis-me aqui, Senhor!

4. Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! / Bem 
assim como sou, eis-me aqui, Senhor! / Cada 
idade tem muito a doar, eis-me aqui, Senhor!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
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to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa)

05. CANTO PENITENCIAL
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, Tende piedade de nós.
Presid.: Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Presid.: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

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

06. GLÓRIA (Apostila 84º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. / A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.

Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao 
nosso criador (bis)

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, Damos glória ao vosso nome, vos-
sos dons agradecemos. / Senhor nosso, Jesus 
Cristo, Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro 
santo, nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. / Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, 
no esplendor.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que na gloriosa Transfiguração 
de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo 
testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de 
modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, 
concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do 
vosso Filho amado, e compartilhar da sua herança. 
Por N.S.J.C....

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A tranfiguração do Senhor é a realização  
da visão de Daniel, que vê o Rei Messiânico domi-
nando a criação e todos os povos. Pedro confirma 
que participou da transfiguração no Monte Santo, 
por isso testemunha que em Jesus habita a divin-
dade. 

I LEITURA (Dn 7,9-10.13-14)

08.  LEITURA DA PROFECIA DE DANIEL
9 Eu continuava olhando até que foram colocados 
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uns tronos, e um Ancião de muitos dias  e todos aí 
tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os 
cabelos da cabeça, como lã pura; seu trono eram 
chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo 
em brasa. 10 Derramava-se aí um rio de fogo que 
nascia diante dele; serviam-no milhares de milha-
res, e milhões de milhões assistiam-no ao trono; 
foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. 
13 Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, 
entre as nuvens do céu, vinha um como filho de 
homem, aproximando-se do Ancião de muitos dias, 
e foi conduzido à sua presença. 14 Foram-lhe dados 
poder, glória e realeza, e todos os povos, nações 
e línguas o serviam: seu poder é um poder eterno 
que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que 
não se dissolverá. Palavra do Senhor.

09. SALMO RESPONSORIAL  -  Sl 96(97)
       (Melodia: Das obras do Senhor - 92º encontro 

ou Cantai um canto novo - 93º encontro)
Ref.: B. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima 

do universo.
1. Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as 

ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o 
rodeiam no seu trono, que se apóia na justiça 
e no direito.

2. As montanhas se derretem como cera ante a 
face do Senhor de toda a terra; e assim procla-
ma o céu sua justiça, todos os povos podem 
ver a sua glória.

3. Porque vós sais o Altíssimo, Senhor, muito 
acima do universo que criastes, e de muito 
superais todos os deuses.

II LEITURA (2Pd 1,16-19)

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PEDRO
Caríssimos: 16Não foi seguindo fábulas habil-
mente inventadas que vos demos a conhecer o 
poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 
mas sim, por termos sido testemunhas oculares 
da sua majestade. 17 Efetivamente, ele recebeu 
honra e glória da parte de Deus Pai, quando do 
seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela 
voz que dizia: “Este é o meu Filho bem-amado, 
no qual ponho o meu bem-querer”. 18 Esta voz, 
nós a ouvimos, vinda do céu, quando estáva-
mos com ele no monte santo. 19 E assim se nos 
tornou ainda mais firme a palavra da profecia, 
que fazeis bem em ter diante dos olhos, como 
lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear 
o dia e levantar-se a estrela da manhã em vos-
sos corações. Palavra do Senhor.

EVANGELHO (Mt 17,1-9)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluía, Aleluia, Aleluia. (bis)
1.  Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-

-querer, escutaí-o, todos vós!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS  
Naquele tempo, 1 Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar 
à parte, sobre uma alta montanha. 2 E foi trans-
figurado diante deles; o seu rosto brilhou como 
o sol e as suas roupas ficaram brancas como 
a luz. 3 Nisto apareceram-Ihes Moisés e Elias, 
conversando com Jesus. 4 Então Pedro tomou 
a palavra e disse: “Senhor, é bom ficarmos 
aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: 
uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elí-
as”. 5 Pedro ainda estava falando, quando uma 
nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E 
da nuvem uma voz dizia: “Este é o meu Filho 
amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escu 
tai-o!” 6 Quando ouviram isto, os discípulos fi-
caram muito assustados e caíram com o rosto 
em terra. 7 Jesus se aproximou, tocou neles e 
disse: “Levantai-vos, e não tenhais medo”. 8 Os 
discípulos ergueram os olhos e não viram mais 
ninguém, a não ser somente Jesus. 9 Quando 
desciam da montanha, Jesus ordenou-Ihes: 
“Não conteis a ninguém esta visão até que o Fi-
lho do Homem tenha ressuscitado dos mortos”. 
Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS - (93º enc.)
1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ São res-

postas ao carinho do Senhor / Um sim com to-
das as consequências/ Que se faz na existência 
repleta de amor

Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És 
bendito por toda Vocação / Bendito sejas, 
bendito sejas,/Bendito sejas, bendito sejas.

2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ Aí vai o 
coração e a missão / As lutas pela vida do teu 
povo/ Este ardor é como fogo que se acalma só 
na ação.

3. O que tenho é meu amor no teu amor/ Que 
se doa sem temor para servir / O saber, a hu-
mildade e o perdão/ A ternura e a compaixão... 
apresento neste sim

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Santificai, ó Deus, as nossas oferendas 
pela gloriosa Transfiguração do vosso Filho, e 
purificai-nos das manchas do pecado no esplendor 
de sua luz. Por Cristo, nosso Senhor.
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18. PREFÁCIO (MR  p. 628)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Perante tes-
temunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória 
e fez resplandecer seu corpo, igual ao nosso, para 
que os discípulos não se escandalizassem da cruz. 
Desse modo, como cabeça da Igreja, manifestou o 
esplendor que refulgiria em todos os cristãos. Uni-
dos à multidão dos anjos e dos santos, celebramos 
a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III  (MR p. 482)

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 apre-
sentamos 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 discípulos, 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 BE-
BEI: 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 vos-
sa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos recon-
cilia convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos 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!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, 
São José, seu esposo, 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 Antonio, 
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo 
o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei as preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni em 
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos Filhos 
e filhas dispersos 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 ami-
zade. Unidos a eles, esperamos também nós 
saciarmos eternamente da vossa glória, por 
Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele, dais ao mundo todo bem e 
toda graça. 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!
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RITOS DA COMUNHÃO
20. 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, 
vivendo 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 peca-
dos, mas a fé que anima vossa Igreja, dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, 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)

21. CANTO DE COMUNHÃO
Ref.:Quem nos separará? Quem vai nos 

separar/ Do amor de Cristo? Quem nos 
separará?/ Se ele é por nós, quem será, 
quem será contra nós?/ Quem vai nos 
separar do amor de Cristo, quem será?

1. Nem a espada ou perigo,/ nem os erros do 
meu irmão,/ Nenhuma das criaturas nem a 
condenação.

2. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou 
aflição./ Nem o passado, nem o presente, o 
futuro, nem opressão.

3. Nem as alturas, nem os abismos, nem 
tampouco a perseguição./ Nem a angústia, 
a dor ou a fome, nem a tribulação.

22. CANTO DE COMUNHÃO II - (92º ecn.)
Ref.: Um rei fez um grande banquete,/ O povo 

já foi convidado. /: A mesa já está preparada, 
Já foi um cordeiro imolado. (Bis)

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, Em achar um 
abrigo no Senhor. 

2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, Pois, me 
veio trazendo pela mão. 

3. Vosso plano de amor me vai guiando, Para che-
gar, finalmente, em vossa glória. 

4. Quem se afasta de vós, nada consegue, Quem 
se alegra sem vós, não é feliz. 

5. Vou cantar a bondade do Senhor Pelas ruas e 
praças da cidade.

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, que o  alimento celeste por nós 
recebido nos transforme na imagem de Cristo, 
cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa  
Transfiguração. Por Cristo, nosso Senhor.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

 25. CANTO DE DESPEDIDA
1.Tu, te abeiraste da praia / Não buscaste nem sá-

bios nem ricos, / Somente queres que eu te siga!
Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos, / A sor-

rir, pronunciastes meu nome, / Lá na praia, 
eu larguei o meu barco, / Junto a Ti buscarei 
outro mar.

2.Tu sabes bem que em meu barco / Eu não tenho 
nem ouro nem espadas / Somente redes e o 
meu trabalho
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