
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!  
Acolhemos você, irmão e a você, irmã, que 
aqui veio celebrar conosco o mistério Pascal 
de Cristo. Sejam bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia de hoje nos convida a subir 
a montanha, deixarmo-nos transfigurar com o 
Cristo e a fazer a experiência da intimidade com 
Ele. A voz do Pai nos pede para escutar Jesus. A 
escuta compromete, pois não se trata somente 
de escutar palavras, mas deixar-se transformar 
pela Palavra de vida. A Campanha da Fraterni-
dade é um convite para sermos discípulos de 
Jesus através de nossa participação nas ações 
que promovam uma educação integral, fraterna 
e solidária, sendo agentes de transformação da 
sociedade e sementes do Reino.  Na alegria 
do encontro, entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 119(CD1) / 125

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Senhor que encaminha os nossos co-
rações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja convosco.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163(CD3) / 165(CD23)

Dir.: Senhor, nem sempre fomos agentes de 
transformação da sociedade e do Reino. Con-
cedei-nos a graça do perdão para que, transfi-
gurados, sejamos instrumento de vosso amor.

Dir.: O Senhor Deus, rico em misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, hoje mandais ouvir 
sempre vosso Filho e seguir o que Ele diz. 
Alimentai-nos com sua 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.

7. PRIMEIRA LEITURA: Gn 15,5-12.17-18

8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 26 (27)

O Senhor é minha luz e salvação.

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

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

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

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

9. SEGUNDA LEITURA: Fl 3,17-4,1

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória!
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz 
do Pai: 
Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós!

11. EVANGELHO: Lc 9,28b-36

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Senhor, com confiança e humildade ele-
vamos nossas súplicas. Na certeza de vosso 
amor, nós vos pedimos rezando:

Senhor, transfigurai-nos em vosso amor.

– Senhor, fortalecei a vossa igreja ajudando
-a a cumprir com solicitude e fidelidade sua 
missão de anunciar a verdade de Cristo, nós 
vos pedimos.

– Senhor, concedei-nos o dom da oração e da 
intimidade convosco, para que nossa vida seja 
transfigurada por vosso amor, nós vos pedimos.

– Senhor, que neste Tempo da Quaresma a 
humanidade se abra à graça da conversão e, a 
exemplo de Jesus Cristo, coloque-se a serviço 
dos mais necessitados, nós vos pedimos.

– Senhor, fazei-nos compreender o que nos 
pede a Campanha da Fraternidade, para que 
vosso povo caminhe mais comprometido com 
o Evangelho e a realidade social, em vista de 
uma educação inclusiva que alcance todos os 
povos, nós vos pedimos. 

Rezemos juntos a Oração da Campanha da 
Fraternidade:

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão 
e compromisso, dai-nos a graça de sermos 
educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-
nos da influência negativa de uma cultura em 
que a educação não é assumida como ato de 
amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos 
o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos 

a promover uma educação integral, fraterna e 
solidária. Fortalecei-nos, para que sejamos 
corajosos na missão de educar para a vida 
plena em família, em comunidades eclesiais 
missionárias, nas escolas, nas universidades 
e em todos os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor! Fazei com que a Virgem Maria, Mãe 
educadora, com a sabedoria dos pequenos 
e pobres, nos ajude a educar e servir com a 
pedagogia do diálogo, da solidariedade e da 
paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida. Amém.

Dir.: Senhor, nosso Deus, que no monte da 
transfiguração nos mandastes escutar o vosso 
Filho, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e 
concedei-nos os bens que vos pedimos. Por 
Cristo ,Senhor nosso.

15. PARTILHA DOS DONS: 428 /431

Dir.: Senhor, ajudai-nos também a subir bem no 
alto do monte e experimentar vossa eternidade. 
Mas fazei-nos também estender as mãos para 
ajudar, acolher e libertar. Dai-nos um coração 
compassivo para repartir o que temos com 
nossos irmãos e irmãs necessitados. Tudo que 
temos foi por que nos destes, Senhor.

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Jesus é o Filho amado do Pai, que nos 
convoca também a sermos seus filhos e filhas. 
Nessa confiança do amor de Deus, rezemos 
unidos e com fé. Pai Nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

Dir.: Todos somos chamados a ser promotores 
da paz. Mas nem sempre atendemos a seu 
apelo. Neste tempo de conversão peçamos ao 
Senhor que nos ajude a sermos instrumentos de 
sua paz onde estivermos. Rezemos no silêncio 
de nosso coração. 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada 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.)

18. COMUNHÃO: 595(CD14) /584

19. RITO DE LOUVOR: 820 (CD 18); 831 (CD 18)

Dir.: Nós vos damos graças, Senhor, e vos 
louvamos, pois, sob o esplendor da vossa luz 
e do testemunho de nossos antigos pais na 
fé, Jesus assumindo a sua Paixão na cruz nos 
ensina e nos faz esperar com alegria a glória 
da ressurreição.

TODOS: Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei!

– Nós vos damos graças, Senhor, e vos louva-
mos porque apesar das infidelidades de vosso 
povo, o conduzistes pelo deserto, alimentan-
do-o para que chegasse à terra prometida.

– Nós vos damos graças, Senhor, e vos louva-
mos porque pela cruz reunistes o vosso povo 
para receber a graça da salvação.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
outros louvores ou pode cantar 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 ale-
gria do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Continuar com ambiente sóbrio.
w Criar outros momentos para oração: Oficio 

Divino, Via-Sacra, caminhadas, celebrações 
penitenciais... 

w O uso dos instrumentos e os cantos devem 
ser verdadeira expressão do mistério de 
Cristo celebrado na Quaresma.

w Cada Comunidade deve procurar a forma 
de unir a Campanha da Fraternidade com 
as celebrações da Quaresma.

w O Hino da Campanha da Fraternidade não 
cumpre as exigências e as finalidades de 
um Canto de Abertura para a Celebração da 
Eucaristia ou da Palavra. Portanto, pode-se 
usá-lo como, por exemplo, “Canto do Envio” 
(canto final).

w Providenciar uma cópia da Oração da 
Campanha da Fraternidade para que todos 
possam rezar juntos.

Dir.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria 
do retorno à casa. 

– O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e 
de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal 
a uma verdadeira conversão. 
– O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa.
– Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho 
e Espírito Santo. 
– Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS: Graças a Deus.

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2022

24. LEITURAS DA SEMANA

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 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 21,33-43.45-46
Sábado: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 Sl 88
 (89),2-3.4-5.27 e 29 (R/. 37) 
 Rm 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-

21.24a ou Lc 2,41-51a



  

As leituras deste domingo con-
vidam-nos a refletir sobre a nossa 
“transfiguração”, a nossa conversão 
à vida nova de Deus; nesse sentido, 
são-nos apresentadas algumas pistas. 

A primeira leitura apresenta-nos 
Abraão, o modelo do crente. Com 
Abraão, somos convidados a “acredi-
tar”, isto é, a uma atitude de confiança 
total, de aceitação radical, de entrega 
plena aos desígnios desse Deus que 
não falha e é sempre fiel às promessas.

A segunda leitura convida-nos a 
renunciar a essa atitude de orgulho, 
de autossuficiência e de triunfalismo, 
resultantes do cumprimento de ritos 
externos; a nossa transfiguração re-
sulta de uma verdadeira conversão 
do coração, construída dia a dia sob 
o signo da cruz, isto é, do amor e da 
entrega da vida. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, 
o Filho amado do Pai, cujo êxodo (a 
morte na cruz) concretiza a nossa 
libertação. O projeto libertador de Deus 
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em Jesus não se realiza através de 
esquemas de poder e de triunfo, mas 
através da entrega da vida e do amor 
que se dá até à morte. É esse o cami-
nho que nos conduz, a nós também, 
à transfiguração em Homens Novos.

https://www.dehonianos.org/
portal/02o-domingo-da-quaresma-ano-c0/
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