
2º DOMINGO DA QUARESMA

13 de março de 2022 - Ano C - Roxo

“Este é o meu Filho, o Escolhido. 
Escutai o que ele diz!”  

Lc 9,35

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Somente em contato com Deus pela ora-
ção, nos realizaremos como seguidores de Jesus, 
a quem buscamos escutar no profundo de nosso 
ser. O diálogo íntimo com o Senhor transforma a 
existência, transfigurando nossas vidas marcadas 
pelo pecado e pelo erro. Celebremos, cantando:

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

Coment.: A fé é capaz de transfigurar o ser huma-
no, porque o coloca no seu devido lugar, isto é, em 
Deus. Nossos encontros dominicais constituem ex-
periências de Tabor, pois o Senhor se torna presente 
em sua Palavra e na partilha do pão. 

I LEITURA - Gn 15,5-12.17-18

07. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS - Naque-
les dias, 5o Senhor conduziu Abrão para fora e 
disse-lhe: “Olha para o céu e conta as estrelas, 
se fores capaz!” E acrescentou: “Assim será a 
tua descendência”. 6Abrão teve fé no Senhor, que 
considerou isso como justiça. 7E lhe disse: “Eu 
sou o Senhor que te fez sair de Ur do Caldeus, 
para te dar em possessão esta terra”. 8Abrão lhe 
perguntou: “Senhor Deus, como poderei saber que 
vou possuí-la?” 9E o Senhor lhe disse: “Traze-me 
uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, 
um carneiro de três anos, além de uma rola e de 
uma pombinha”. 10Abrão trouxe tudo e dividiu os 
animais pelo meio, mas não as aves, colocando 
as respectivas partes uma frente à outra. 11Aves 
de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, 
mas Abrão as enxotou. 12Quando o sol já se ia 
pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele 
foi tomado de grande e misterioso terror. 17Quando 
o sol se pôs se escureceu, apareceu um braseiro 
fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por 
entre os animais divididos. 18Naquele dia o Senhor 
fez aliança com Abrão, dizendo: “Aos teus descen-
dentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o 
grande rio, o Eufrates”. PALAVRA DO SENHOR.
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03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL
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Celebração Dominical - Diocese de Apucarana

05. CANTO PENITENCIAL  
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
quem ouve a vossa palavra,  tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis) 
2. Cristo, que quisestes ser levantado da ter-
ra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. 
Todos: Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis) 
3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis)

08. SALMO RESPONSORIAL – Sl 26(27)
(Melodia: “Senhor quem morará...” - 96ºenc.)

Ref.: O Senhor é minha luz e salvação!
1. O Senhor é minha luz e salvação; de quem 
eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha 
vida; perante quem eu tremerei?

2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei 
por compaixão! Meu coração fala convosco con-
fiante, é vossa face que eu procuro.

3. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois 
vós o meu auxílio! Não me esqueçais nem me 
deixeis abandonado, meu Deus e Salvador!

4. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver 
na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem 
coragem, espera no Senhor!

Presid.: Deus todo-poderoso... Amém.

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso 
Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa 

02. CANTO INICIAL                               (99º Enc.)
R. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará 
teu coração. Ele será teu condutor, tua espe-
rança de salvação! Tua esperança de salvação!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compas-
sivo. Cantarás purificado os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus as 
juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará! 
(Ez 11,17-20)
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! (Zc 
1,3) Pois imenso é seu amor e jamais se acabará! 
(Sl 136)



LITURGIA EUCARÍSTICA

II LEITURA - Fl 3,17-4,1
(mais longa)

09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS FILIPENSES
17Sede meus imitadores, irmãos, e observai os 
que vivem de acordo com o exemplo que nós da-
mos. 18Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, 
chorando: há muitos por aí que se comportam 
como inimigos da cruz de Cristo. 19O fim deles é 
a perdição, o deus deles é o estômago, a glória 
deles está no que é vergonhoso e só pensam nas 
coisas terrenas. 20Nós, porém, somos cidadãos 
do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o 
Senhor, Jesus Cristo. 21Ele transformará o nosso 
corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu 
corpo glorioso, com o poder que tem de sujei-
tar a si todas as coisas. 4,1Assim, meus irmãos, 
a quem quero bem e dos quais sinto saudade, 
minha alegria, minha coroa, meus amigos, conti-
nuai firmes no Senhor. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 9,28b-36
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10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Ref.: Louvor e Glória a ti, Senhor, Cristo Pala-
vra 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!

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS - Naquele tempo, 

28bJesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e 
subiu à montanha para rezar. 29Enquanto rezava, 
seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou 
muito branca e brilhante. 30Eis que dois homens 
estavam conversando com Jesus: eram Moisés 
e Elias. 31Eles apareceram revestidos de glória 
e conversavam sobre a morte, que Jesus iria 
sofrer em Jerusalém. 32Pedro e os companheiros 
estavam com muito sono. Ao despertarem, viram 
a glória de Jesus e os dois homens que estavam 
com ele. 33E quando estes homens se iam afas-
tando, Pedro disse a Jesus: “Mestre, é bom es-
tarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para 
ti, outra para Moisés e outra para Elias”. Pedro 
não sabia o que estava dizendo. 34Ele estava ain-
da falando, quando apareceu uma nuvem que os 
cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram 
com medo ao entrarem dentro da nuvem. 35Da 
nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: “Este é 
o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!” 
36Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-
-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e 

naqueles dias não contaram a ninguém nada do 
que tinham visto. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Iluminados pela transfiguração de Jesus, 
façamos subir até ao Pai nossas preces, dizendo: 

R. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que as dioceses do mundo todo tenham 
confiança no Senhor, como Abraão, e ensinem aos 
homens a fé que receberam, rezemos ao Senhor...      

2. Para que o nosso bispo, padres e diáconos, como 
os Apóstolos que viram Jesus transfigurado, escu-
tem o Pai, que os convida à santidade, rezemos ao 
Senhor...      

3. Para que os cristãos procurem o rosto de Deus, 
na caridade e na oração, e não esqueçam que a 
sua pátria definitíva está nos Céus, rezemos ao 
Senhor...    

(Outras intenções)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no seu altar, 
devolver o dízimo dos meus bens, que é fruto 
do meu trabalho. Ele te pertence! Entrego-te 
com espírito de gratidão, honestidade e parti-
lha. Nesta entrega tens também a minha vida! 
Senhor, que este gesto me ajude a tomar, cada 
vez mais, consciência da minha vida de cristão, 
para que eu viva em comunhão e participação, 
e me ajude a ser mais e mais santo. Amém. 

14.  APRESENTAÇÃO 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 amor; 
dirigi os passos meus: em vós espero, ó Senhor! 
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer vol-
tar; ele é bom, fiel e justo: ele busca e vem salvar. 

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



15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que estas oferendas lavem os nos-
sos pecados e nos santifiquerm inteiramente para 
celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.

16. PREFÁCIO                                       (MR p. 188)
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. Tendo predito aos discípulos 
a própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sa-
grada, 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 a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo...

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II            (MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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 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. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa Francisco, com nosso bispo 
Carlos e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e 
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irmãs que morreram na esperança da ressurreição e 
de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto 
a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, mãe de Deus, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO

 18. Todos: Pai Nosso... (MR.500)

20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou 
digno. De que Tu entres, ó meu Senhor, na mi-
nha 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)

19. CANTO DE COMUNHÃO I
Ref.: Eu vim para que todos tenham  vida, 
Que todos tenham vida plenamente. (Bis)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Sen-
hor, reconstrói a tua vida em comunhão com teu ir-
mão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.

2. Quem comer o pão da vida viverá eterna-
mente. Tenho pena deste povo que não tem o  
que comer. Onde está um irmão com fome, eu 
estou com fome nele.

3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. 
Hoje és minha presença junto a todo sofredor. 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.

4. Entreguei a minha vida pela  salvação de to-
dos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e 
inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou 
morrendo nele.

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já per-
dido. Busca, salva e reconduze a quem perdeu 
toda esperança. Onde salvas teu irmão, tu me 
estás salvando nele.



RITOS FINAIS

21. 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, parti-
cipar das coisas do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
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22. HINO DA CF 2022
1.  É tarefa e missão da Igreja Boa Nova no amor 
proclamar, no diálogo com a cultura para a vida 
florir. Fecundar o que em redes se vai construir 
e a pessoa humana formar. Quando o anseio do 
conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se 
destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira 

CONTEMPLAR A FACE DE JESUS!
O Evangelho que ouvimos nos narrou aquilo que acontece quando Jesus sobe sobre o alto monte 
levando consigo três dos discípulos: Pedro, Tiago e João. Enquanto estavam lá em cima, sozinhos, a 
face de Jesus se tornou fulgurante e suas vestes puras. É isto que chamamos “Transfiguração”: um 
mistério luminoso, confortante. Qual o significado disto? A Transfiguração é uma revelação da pessoa de 
Jesus, da sua realidade profunda. De fato, as testemunhas oculares do evento, isto é, os três Apóstolos, 
foram envolvidos por uma nuvem, também esta luminosa – que na Bíblia anuncia sempre a presença 
de Deus – e ouviram uma voz que dizia: “Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!”. Com 
este evento, os discípulos foram preparados para o mistério pascal de Jesus: a superar a terrível prova 
da paixão e também para compreender bem o fato luminoso da ressurreição. 
A narração fala também de Moisés e Elias, que apareceram e conversaram com Jesus. Efetivamente, este 
episódio tem uma relação com outras duas revelações divinas. Moisés subiu sobre o monte Sinai e ali 
teve a revelação de Deus. Pediu para ver a sua glória, mas Deus o respondeu que não o poderia vê-lo de 
frente, mas somente pelas costas (cf. Ex 33,18-23). Em modo análogo, também Elias teve uma revelação 
de Deus sobre o monte: uma manifestação mais íntima, não através de uma tempestade, de um terremoto 
ou pelo fogo, mas por uma brisa leve (cf. 1 Rs 19,11-13). A diferença em relação a estes dois episódios 
é que na Transfiguração não é Jesus a ter a revelação de Deus, mas sim é n`Ele mesmo que Deus se 
revela e que revela a sua face aos apóstolos. Portanto, quem quer conhecer a Deus, deve contemplar a 
face de Jesus, a sua face transfigurada: Jesus é a perfeita revelação da santidade e da misericórdia do Pai.
Além disso, recordemos que sobre o monte Sinai, Moisés teve também a revelação da vontade de 
Deus: os Dez Mandamentos. E, sempre sobre o monte, Elias recebe de Deus a revelação da missão a 
cumprir. Jesus, ao invés disso, não recebe aquilo que deverá cumprir: já o conhece, na verdade são os 
apóstolos a ouvir, nas nuvens, a voz de Deus que manda: “Escutem-no”. A vontade de Deus se revela 
plenamente na pessoa de Jesus. Quem quer viver segundo a vontade de Deus, deve seguir Jesus, 
escutá-lo, acolher dele as palavras e, com a ajuda do Espírito Santo, também aprofundá-las. É este o 
primeiro convite que desejo fazer-vos, caros amigos, com grande afeto: Cresçais no conhecimento e no 
amor a Cristo, seja de modo particular, seja como comunidade paroquial, encontrem-no na Eucaristia, 
na escuta da sua Palavra, na oração, na caridade. 

(Papa Emérito Bento XVI, fragmento de homilia, 20 de março de 2011)
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que nos faz nesta ação solidários para o bem, 
condição que é certeira.
Refrão: E quem fala com sabedoria é Aquele 
que ensina com amor, sua vida em total ma-
estria é pra nós luz, caminho, vigor.
2. Educar é a atitude sublime que prepara 
a vida futura compreendendo o presente, 
pensamos: Ensinar é proposta segura para, 
enfim, destacar-se a atitude dos que em Cris-
to são nova criatura. O convívio em níveis 
fraternos traz em nós o sentido discreto: Na 
harmonia com os seres viventes e no agir 
o equilíbrio completo consigamos também 
aprender e educar para o amor e o afeto.


