
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO

C. Irmãos e irmãs, hoje somos transportados 
pela liturgia ao monte Tabor. Com os após-
tolos, chegamos até aqui para experimentar 
a manifestação gloriosa do Senhor. Tendo 
vencido as tentações, o Senhor, transfigurado 
revela sua identidade de Filho de Deus. Cele-
bremos, cantando:

02. CANTO INICIAL                                   

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 com-
passivo. Cantarás purificado os louvores do 
Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus as 
juntará! E seremos novo povo, Ele nos reno-
vará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! 
Pois imenso é seu amor e jamais se acabará! 

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. CANTO PENITENCIAL
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)

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

T. Amém.

06. REFRÃO ORANTE
Entoe-se alguma das opções contidas na folha de cifras.

07. I LEITURA                           Gn 12,1-4a
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: engrandecerei 
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.    
T. Graças a Deus.

08. SALMO                                                       33
Melodia: “Provai e vede...” – 92º

R. 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 jus-
tiça, 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, por-
que ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós 
venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma 
que em vós nós esperamos!
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05. ORAÇÃO DO DIA
P. 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 vos-
sa glória. Por N.S.J.C...     
T. Amém.



09. II LEITURA                                   2 Tm 1,8b-10
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Ti-
móteo. Caríssimo: 8bsofre comigo pelo Evange-
lho, fortificado 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 mani-
festação do nosso salvador, Jesus Cristo. Ele 
não só destruiu a morte, como também fez 
brilhar a vida e a imortalidade por meio do 
Evangelho. Palavra do Senhor.      
T. Graças a Deus.

10. ACLAMAÇÃO EVANGELHO                  
R. Louvor e Glória a ti, Senhor, Cristo Palavra 
de Deus, Cristo Palavra de Deus! 
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz 
do Pai: eis meu Filho muito amado, escutai-o 
todos vós.

11. EVANGELHO       Mt 17-1-9
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus. Naquele tempo, 1Jesus to-
mou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, 
e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta 
montanha. 2E foi transfigurado diante deles; 
o seu rosto brilhou como o sol e as suas 
roupas ficaram brancas como a luz. 3Nisto 
apareceram-lhes Moisés e Elias, conversan-
do 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 Fi-
lho amado, no qual eu pus todo meu agrado. 
Escutai-o!” 6Quando ouviram isto, os discípu-
los ficaram muito assustados e caíram com 
o rosto em terra. 7Jesus se aproximou, tocou 
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 res-
suscitado dos mortos”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós Senhor.

12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS                            Sugestão                         
P. Oremos ao Deus vivo, que revelou a Abraão 
seu projeto salvífico, e peçamos pelas neces-
sidades da Igreja e do mundo, dizendo:
R. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
1. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe 
fala, como falou a Abraão, no deserto, para que 
proclame com alegria a Boa Nova, rezemos:
2. Pelas vítimas de todas as violências, da 
opressão, da fome e dos maus tratos, para que 
sejam ouvidas pelo Senhor, que faz justiça, 
rezemos ao Senhor...    
3. Pelos doentes e sofredores e pelos que não 
têm ninguém que os escute, para que se unam 
à paixão do Salvador, rezemos ao Senhor...

 Outras intenções da comunidade
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

T. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, 
vosso Filho encheu-se de compaixão, aben-
çoou, repartiu os cinco pães e dois peixes e 
nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de co-
mer”. Confiantes na ação do Espírito Santo, 
vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um 
mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e 
paz; ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária, sem fome, pobreza, violên-
cia e guerra; livrai-nos do pecado da indi-
ferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, 
interceda por nós para acolhermos Jesus 
Cristo em cada pessoa, sobretudo nos aban-
donados, esquecidos e famintos. Amém.
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14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS                       
R. Eis o tempo de conversão, eis o dia da sal-
vação: 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 voltar; 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
P. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos 
pecados e nos santifiquem inteiramente para 
celebrarmos a Páscoa. Por Cristo Nosso Senhor.
T. Amém.

16. PREFÁCIO                                            MR. 188
P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação, dar-vos graças, sem-
pre e em todo 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, a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III                   MR. 482
P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: 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!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 

libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vos-
so 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconci-
lia convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos torne-
mos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
P. Que Ele faça de nós uma oferenda perfei-
ta 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.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação es-
tenda 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 Car-
los José, com os bispos do mundo inteiro, 
o clero e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às 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.
T. Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
P. 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.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. 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 Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.
T. Amém!
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18.  T. Pai Nosso...

19. CANTO DE COMUNHÃO I                    
R. Eu vim para que todos tenham vida, que 
todos tenham vida plenamente. (Bis)

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu 
Senhor, reconstrói a tua vida em comunhão 
com teu irmão. 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 
todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos 
e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou 
morrendo nele. 

20. CANTO DE COMUNHÃO II  90° Enc.   

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 mi-
nha 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)
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RITO DA COMUNHÃO

21. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
P.  Nós comungamos, Senhor Deus, no mis-
tério 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.
T. Amém. 

22. HINO DA CF 2023
1. Vocação e missão da Igreja: Responder ao 
apelo do Senhor (cf. Mt 14,16b) De sermos no 
mundo a certeza Da partilha, milagre do amor 
(cf. Mt 14,13-21) 
R. Ó Bom Mestre a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos 
o que nós devemos: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer.” (“Dai-lhes vós mesmos de comer.”) 
2. Jesus Cristo, pão da vida plena (cf. Jo 6,35) 
Em sua mesa nos faz assentar (cf. 1Sm 2,8) E 
sacia a nossa pobreza Para um mundo mais 
justo formar 
3. Unidos nesse tempo propício De jejum, ora-
ção, caridade (cf. Mt 6,1-18) Recordemos, pois é 
nosso ofício Cultivar e plantar a bondade 
4. A ausência da fraternidade Nos leva a des-
viar o olhar (cf. Eclo 4,5) Do irmão que tem 
necessidade De valor, alimento e lugar 
5. A fome agravada no mundo, Vem de uma vi-
são arrogante (cf. Pr 21,24) A carência do amor 
mais profundo (cf. 1Jo 4,20-21) Que nos torna 
irmãos tão distantes 

TEXTOS BÍBLICOS: Seg: Dn 9,4-10 - Sl 78 - Lc 6,36-38; Terç: Is 1,10.16-
20 - Sl 49 - Mt 23,1-12; Quar: Jr18,18-20; Sl 30 (31) - Mt 20,17-28; 
Quin: Jr 17,5-10 - Sl 1 - Lc 16,19-31; Sext: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; 
Sl 104(105);  Mt 21,33-43.45-46; Sáb:  Mq 7,14-15.18-20 - Sl 102 - 
Lc 15,1-3.11-32. 


