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Nº 2726 – ANO B – ROXO
2.º DOMINGO DA QUARESMA – 28/2/2021

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim: Sejam todos bem-vindos. Que a
graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo
estejam em vosso Coração. Todos que nos
visitam, sintam-se acolhidos.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Celebrando o 2º Domingo da Quaresma, o Senhor nos convida a mudarmos
nossa vida e nossas atitudes confiando
nos seus ensinamentos e no seu amor por
nós. Reunidos em comunidade iniciemos
este nosso encontro de irmãos, cantando.
3. CANTO DE ABERTURA: 125/119 (CD 1)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso
Senhor, o amor de Deus-Pai e a comunhão
do Espírito Santo, estejam convosco.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

Dir.: Confessemos os nossos pecados:
Confesso a Deus todo-poderoso...
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe nossos pecados e nos
conduza a vida eterna. Amém.
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Dir.: Cristo, tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
6. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que mandais
ouvir sempre vosso Filho e seguir o que
Ele diz, alimentai-nos com vossa Palavra
e fazei que a fé nos ajude a ver em seu
rosto de homem a glória do nosso bom
Deus, que enche o mundo de alegria. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém!

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: Gn 22,1-2.9a.1013.15-18
8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 115 (116B)

5. ATO PENITENCIAL: 165 (CD 23)/171 (CD 3)

Andarei na presença de Deus, junto a
ele na terra dos vivos.

Dir.: No silêncio de nosso coração, peçamos a Deus, neste tempo quaresmal,
o perdão dos nossos pecados. (Breve
momento de silêncio)

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.

Andarei na presença de Deus, junto a
ele na terra dos vivos.

Senhor, guardai os nossos governantes
para que eles possam se deixar conduzir
pelo Espírito Santo e olhar sempre para
os mais necessitados, nós vos pedimos...

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

Senhor, guardai e curai os enfermos de
nossa Comunidade, concedendo-lhe a
cura de suas doenças, nós vos pedimos...
Dir.: Ouvi, Senhor, nossos pedidos, derramando sobre seu povo abundantes graças.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

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!
9. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,31b-34

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus! (2x)
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a
voz do Pai: Eis meu Filho muito amado,
escutai-o todos vós.

15. PARTILHA DOS DONS: 429/431

11. EVANGELHO: Mc 9,2-10

RITO DA COMUNHÃO

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

16. PAI-NOSSO

Dir.: Deus nos convida a doar tudo o que
somos e temos diante de seu altar. Cantemos...

Dir.: Coloquemos toda a nossa oração
nas mãos de Deus nosso Pai, rezando:
Pai-Nosso...

12. PARTILHA DA PALAVRA

17. SAUDAÇÃO DA PAZ

13. PROFISSÃO DE FÉ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da Covid-19).

14. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos à Deus as nossas preces
comunitárias pedindo.

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

Ouvi-nos Senhor.
Senhor, guardai e guiai a Vossa Igreja fiel
na sua missão evangelizadora, nós vos
pedimos....
Senhor, guardai e protegei nossos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos, na missão que lhes foi confiada na
construção do Reino, nós vos pedimos...
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18. COMUNHÃO: 587 (CD 8)/588
24. LEITURAS DA SEMANA

19. RITO DE LOUVOR: 842/844

2.ª-feira: Dn 9, 4b-10, Sl 78(79),
8.9.11.13 (R/. Sl 102
[103], 10a), Lc 6, 36-38
3.ª-feira: Is 1, 10.16-20, Sl 49
(50), 8-9. 16bc-17.
21.23 (R/. 23b), Mt 23,
1-12
4.ª-feira: Jr 18, 18-20, Sl 30 (31),
5-6. 14. 15-16 (R/. 17b),
Mt 20, 17-28
5.ª-feira: Jr 17, 5-10, Sl 1, 1-2. 3.
4.6 (R/. Sl 39 (40), 5a),
Lc 16, 19-31
6.ª-feira: Gn 37, 3-4.12-13a.
17b-28, Sl 104 (105),
16-17.18-19. 20-21
(R/. 5a), Mt 21, 3343.45-46
Sábado: Mq 7, 14-15.18-20,
Sl 102 (103), 1-2. 3-4.
9-10.11-12 (R/. 8a),
Lc 15, 1-3.11-32

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, nesta celebração e nesta oração comunitária, tivemos
vosso Filho todo entregue à vossa glória,
dado inteiro ao nosso bem. Que este
encontro fraterno e esta oração tirem o
pecado da terra e tragam a alegria do
céu. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
21. NOTÍCIAS E AVISOS
22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja convosco.

ORIENTAÇÕES

TODOS: Ele está no meio de nós.

w A Quaresma é um tempo de contemplação e meditação. Organizar
o ambiente celebrativo de forma
que as pessoas possam meditar
sobre sua vida.
w O espaço celebrativo deve ser
simples, sem flores, poucos instrumentos musicais.
w A cruz e o cartaz da Campanha da
Fraternidade poderão permanecer
em destaque durante toda a Quaresma.
w Pode se entregar ao fim da celebração frases ou palavras para as
pessoas meditarem em casa.

Dir.: Abençoe-nos Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo.
TODOS: Amém.
Dir.: Vamos em paz e que o Senhor vos
acompanhe.
TODOS: Graças a Deus!
23. CANTO DE ENVIO: 657

03

		

Música Litúrgica no Brasil
A liturgia ocupa um lugar central em
toda a ação evangelizadora da Igreja. Ela é o
“cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao
mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a
sua força” (SC, n.10). Nela, o discípulo realiza
o mais íntimo encontro com seu Senhor e dela
recebe a motivação e a força máximas pra a
sua missão na Igreja e no mundo (cf. DGAE,
n.67).
Há uma relação muito profunda entre
beleza e liturgia. Beleza não como mero esteticismo, mas como modalidade pela qual
a verdade do amor de Deus em Cristo nos
alcança, fascina e arrebata, fazendo-nos sair
de nós mesmos e atraindo-nos assim para a
nossa verdadeira vocação: o amor (cf Sca,
n.35). Unida ao espaço litúrgico, a música
é genuína expressão de beleza, tem especial
capacidade de atingir os corações e, na liturgia,
grande eficácia pedagógica para levá-los a
penetrar no mistério celebrado.
Acompanhamos, com entusiasmo e alegria, o florescer de grupos de canto e música
litúrgica, grupos instrumentais e vocais, que
exercem o importante ministério de zelar pela
beleza e profundidade da liturgia através do
canto e da música. Sua animação e criatividade
encantam muitos daqueles que participam das
celebrações litúrgicas em nossas comunidades.
Ao soar dos primeiros acordes e ao canto da
primeira nota, sentimos mais profundamente
a presença de Deus.
Lembramos alguns aspectos importantes
que contribuem para a grandeza do ministério
celebrado.
1. A importância da letra na música litúrgica
– a letra tem a primazia, a música está a seu
serviço. A descoberta da beleza de um canto
litúrgico passa necessariamente pela análise
cuidadosa do conteúdo do texto e da poesia.
A beleza estética não é o único critério. Muitas músicas cantadas em nossas liturgias
estão distanciadas do contexto celebrativo.
“Verdadeiramente, em liturgia, não podemos
dizer que tanto vale um cântico como outro;
é necessário evitar a improvisação” (SCa, n.

42). Não é possível cantar qualquer canto
em qualquer tempo. O canto “precisa estar
intimamente vinculado ao rito, ou seja, ao
momento celebrativo e ao tempo litúrgico”
(DGAE, n.76). Antes de escolher um canto
litúrgico é preciso aprofundar o sentido dos
textos bíblicos, do tempo litúrgico, da festa
celebrada e do momento ritual.
2. A participação da assembleia no canto – o
Concílio Vaticano II enfatiza a participação
ativa, consciente, plena, frutuosa, externa
e interna de todos os fiéis (cf SC, n.14). O
canto litúrgico não é propriedade particular
de um cantor, animador, ou de um seleto
grupo de cantores. A liturgia permite alguns
momentos para solos (tanto vocais quanto
instrumentais), porém a assembleia deve
ter prioridade na execução dos cantos litúrgicos...
3. Cuidado com o volume dos instrumentos
e microfones – em muitas comunidades, o
excessivo volume dos instrumentos, como
também a grande quantidade de microfones
para os cantores, às vezes, não contribuem
para um mergulho no mistério celebrado,
antes, provocam a agitação interior e a
dispersão, além de inibir a participação da
assembleia no canto. Pede-se cuidado com o
volume do som, a fim de que as celebrações
sejam mais orantes, pois tudo deve contribuir
para a beleza do momento ritual.
4. Cultivar uma espiritualidade litúrgica – os
cantores e instrumentistas exercem um
verdadeiro ministério litúrgico (SC, n.29).
A celebração não é um momento para fazer
um show, para apresentação de qualidades
e aptidões. Os cantores e instrumentistas
devem, antes de tudo, mergulhar no mistério,
ouvir e acolher com a devida atenção a Palavra de Deus e participar intensamente de
todos os momentos da celebração. Música
litúrgica e espiritualidade litúrgica devem
andar juntas, são duas asas de um mesmo
vôo, duas nascentes de uma mesma fonte.
Dom Joviano de Lima Júnior
Liturgia em Mutirão II - CNBB
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