
2º Domingo da Quaresma
12 de março de 2017

Ano A - Roxo

“E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho ama-
do, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Cada ano, o segundo domingo quaresmal 
nos traz o evangelho da Transfiguração, no início da 
subida de Jesus a Jerusalém, onde levará a termo 
a vontade do Pai. Acompanhamos Jesus no seu 
caminho. Para que não desfaleçamos em nossa fé, 
faz-se necessário que tenhamos diante dos olhos a 
glória daquele que será aniquilado, o Filho e Servo 
de Deus. Por isso, a Aliança com Deus nos com-
promete, levando-nos a denunciar todo e qualquer 
tipo de exploração contra a vida, como nos chama 
a atenção a Campanha da Fraternidade deste ano. 
Somos convidados a dar ouvidos ao Filho de Deus, 
e a receber de Cristo nossa vocação, para caminhar 
atrás dele até a glória, passando pela cruz. 

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...

Coment.: A narrativa vocacional de Abraão apre-
senta três características: o chamado, a ausência 
de privilégios e, a Palavra divina como garantia. A 
Transfiguração de Jesus fortalece os discípulos e 
discípulas, para que possam responder de modo 
coerente ao chamado para a “vocação santa”, 
lembrado por Paulo, na 2ª leitura.

I LEITURA - Gn 12, 1-4a

06. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
1Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: “Sai da 
tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e 
vai para a terra que eu te vou mostrar. 2Farei de 
ti um grande povo e te abençoarei: engrandece-
rei o teu nome, de modo que ele se torne uma 
bênção. 3Abençoarei os que te abençoarem, e 
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão 
abençoadas todas as famílias da terra!”. 4aE Abrão 
partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do 
Senhor.
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03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: No início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de recon-
ciliação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs.  (Pausa)

07. SALMO RESPONSORIAL – Sl 32(33)
      (Melodia Piedade ou Provai e vede)
Ref.: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 

venha a vossa salvação!
1. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que 

ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, 
transborda em toda a terra a sua graça.

2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem, e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas e alimentá-
-los quando é tempo de penúria.

3. No Senhor nós esperamos confiantes, porque 
ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em 
vós nós esperamos!

1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
/  Quem ouve a vossa palavra, /  Tende piedade 
de nós. /: Senhor, Senhor, tende piedade de 
nós! (Bis)

2. Cristo, que quisestes ser levantado da terra / 
Para atrair-nos a vós, / Tende piedade de nós. /: 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis)

3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento / da 
vossa cruz, / Tende piedade de nós./: Senhor, 
Senhor, tende piedade de nós! (Bis)
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LITURGIA DA PALAVRA

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

Mudai as vossas obras em sinal de 
conversão. (Bis)

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

2. Sois filho desta luz e não das trevas,/ Vivei 
como herdeiros desta graça.  /: E frutos vinga-
rão, 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 esperança, 
que o tempo não engana,/ Na certa, vem daque-
le que nos ama.:/



II LEITURA - 2 Tm 1, 8b-10

08. LEITURA  DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PAULO A TIMÓTEO
Caríssimo: 8bsofre comigo pelo Evangelho, fortifi-
cado pelo poder de Deus. 9Deus nos salvou e nos 
chamou com uma vocação santa, não devido às 
nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da 
sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde 
toda a eternidade. 10Esta graça foi revelada agora, 
pela manifestação do nosso salvador, Jesus Cristo. 
Ele não só destruiu a morte, como também fez bri-
lhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mt 17, 1-9

09. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Honra, glória, poder e louvor a Jesus, 

nosso Deus e Senhor! (bis)
1. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz 

do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o, 
todos vós.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo, 1Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar 
à parte, sobre uma alta montanha. 2E foi transfi-
gurado diante deles; o seu rosto brilhou como o 
sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. 
3Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conver-
sando com Jesus. 4Então 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 Elias”. 5Pedro 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. Escutai-o!” 6Quando ouviram isto, 
os discípulos ficaram muito assustados e caíram 
com o rosto em terra. 7Jesus se aproximou, to-
cou neles e disse: “Levantai-vos, e não tenhais 
medo”. 8Os discípulos ergueram os olhos e não 
viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. 
9Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-
-lhes: “Não conteis a ninguém esta visão até que 
o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mor-
tos”. Palavra da Salvação.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

Símbolo Niceno-constantinopolitano
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador 
do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 

Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de 
todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não cria-
do, consubstancial ao Pai. Por ele todas as cois-
as foram feitas. E por nós, homens, e para nossa 
salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo 
Espírito Santo, no seio da virgem Maria, e se fez 
homem. Também por nós foi crucificado sob Pôn-
cio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou 
ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de 
novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos 
e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede 
do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio 
na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Pro-
fesso um só batismo para remissão dos pecados. 
E espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há de vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
            (Concluir com a oração da CF 2017)

Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e 
bendizemos, por vossa infinita bondade. Criastes o 
universo com sabedoria e o entregastes em nossas 
frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho e 
amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela 
Casa Comum. Cresça, em nosso imenso Brasil, 
o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da 
vida das pessoas, e da beleza e riqueza da criação,  
alimentando o sonho do novo céu e da nova terra 
que prometestes. Amém!

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

salvação / Ao Pai voltemos, juntos andemos 
eis o tempo de conversão

1.Os caminhos do Senhor são verdade, são 
amorDirigi os passos teus em vós espero 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 meu sustento. / 
Eu confio, mesmo quando minha dor não mais 
aguento / Tem valor aos olhos seus meu sofrer 
e meu morrer / Libertai o vosso servo e fazei-o 
reviver!

3. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho  /
Ela é vida, é alegria vou guardá-la com carinho  
/ Sua lei, seu mandamento é viver a caridade 
/ Caminhemos todos 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 (MR p. 189)
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 eter-
no e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Tendo predito aos discípulos a própria morte, 
Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, 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 promessas, 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. 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 ce-
lebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, 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!

Presid.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires N (o santo 
do dia ou o padroeiro) 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 
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
21. 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.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Nós comungamos, Senhor Deus, no 
mistério de vossa glória, e nos empenhamos em 
render-vos graças, porque nos concedeis, ainda 
na terra, participar das coisas do céu.  Por Cristo, 
nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª RX: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38.
3ª RX: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12.
4ª RX: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28.
5ª RX: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31.
6ª RX: Gn 37,3-4.12.13; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46.
Sáb RX: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32.
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22. CANTO FINAL - CF 2017 
1. Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra, que 

nos acolhe, nos alegra e dá o pão (cf. LS, n. 1 
Queremos ser os teus parceiros na tarefa de 
“cultivar e bem guardar a criação”. 

Ref.: Da Amazônia até os Pampas, do Cerra-
do aos Manguezais, /: chegue a ti o nosso 
canto pela vida e pela paz. 

2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, feliz 
disseste: tudo é belo, tudo é bom! E pra cuidar 
a tua obra nos chamaste a preservar e cultivar 
tão grande dom (cf. Gn 1-2). 

3. Por toda a costa do país espalhas vida; São 
muitos rostos - da Caatinga ao Pantanal: 
negros e índios, camponeses: gente linda, 
lutando juntos por um mundo mais igual. 

4. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e, 
então nos falas, com carinho, ao coração (cf. 
Os 2,16), pra nos mostrar que somos povos 
tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar 
o coração.

19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Eu não sou digno, ó meu Senhor / Eu não sou 

digno, / De que Tu entres, ó meu Senhor, / Na 
minha casa / Porque és tão santo e eu pecador 
/ Eu nem me atrevo a te pedir este favor

2. Eu não sou digna, ó meu Senhor / Eu não 
sou digna, / De que Tu entres, ó meu Senhor, 
/ Na minha casa / Meu coração é tão pecador 
/ Que eu nem me atrevo a te pedir este favor 
/ Mas se disseres uma palavra a minha casa 
se transformará / Uma palavra é suficiente, 
suavemente ela nos salvará. (BiS)

20. CANTO DE COMUNHÃO II (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 
/ Praticando a justiça, denunciando todo mal / 
Conversão é o rumo certo no caminho quaresmal.

2. Nos caminhos de Jesus, nós queremos 
caminhar/ 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 

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 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)
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