
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Manter o espaço  celebrativo  conforme as orientações do 1º 
domingo da Quaresma. Neste domingo colocar junto à cruz os 
símbolos de acordo com   o Evangelho (uma veste branca e uma 
bonita vela acesa).Preparar a recordação da vida  e para iniciar, 
cantar suavemente até a assembleia silenciar.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar)

(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Convertei-vos, voltai a mim e eu voltarei a 
vós. Renunciai a vossos ídolos. Convertei-vos e 
vivereis! (3x)
 (Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Fr. Telles Ramon - Fr. Décio Pacheco Bezerra) 
1 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, que 
é nossa cruz, caminhamos contigo para a festa 
da Luz! 
2 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, sinal de 
amor, vivemos teus passos de entrega e de dor! 
3 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, unido 
ao pai e o Divino Espírito, a nós vem salvar. 
Amém!

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam  todos 
bem-vindos! É com alegria que os acolhemos 
para celebrar o mistério de nossa fé. Neste 
segundo domingo da Quaresma, celebramos 
a Transfiguração do Senhor. Ao transfigurar-se 
Jesus se revela como Palavra viva do Pai, dirigida a 
toda a humanidade. Por isso, somos convidados a 
caminhar com Ele para cumprir o Plano amoroso 
de Deus e ressugir-nos gloriosos sobre o pecado 
e a morte. Reunidos no amor de Deus, que se 
manifestou em Jesus Cristo, para nossa salvação, 
façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor 
de Jesus Cristo, nosso Senhor e a força do Espírito 
Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - A Campanha da Fraternidade 
é um modo privilegiado pelo qual a Igreja no 
Brasil vivencia a Quaresma. Neste ano, somos 
convidados a olhar, de modo mais atento e 
detalhado, para a vida. Olhar que se eleva a 
Deus, no mais profundo espírito quaresmal. 
Como criaturas Vossa, trazemos em nossa 
oração, hoje, o dia Internacional da Mulher e 
outros acontecimentos da semana que passou. 
(Recordação da vida)  

4. Deus nos perdoa
Presidente - Neste tempo quaresmal somos 
chamados à conversão, a iluminar nosso olhar 
com o olhar de Cristo, que, do alto do madeiro , viu 
e perdoou todos os pecados e nos salvou por sua 
misericórdia. Reconhecendo-nos necessitados 
da graça de Deus e do seu amor misericordioso, 
confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos 
e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, 
aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 
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- Senhor, despertai nos corações e mentes dos 
nossos governantes a sensibilidade no cuidado 
com a Vossa criação, para que respeitem toda a 
vida, presente e sagrada, seja humana, vegetal 
ou animal. Nós vos pedimos.
- Senhor, Vós que nos chamastes a escutar Vosso Filho 
Amado, ajudai-nos a sermos perseverantes na oração, 
na prática da caridade e na denúncia dos males que 
destroem a vida humana. Nós vos pedimos.
-  Senhor, iluminai  nossas famílias, especialmente 
todas as mulheres que hoje comemoram o seu 
dia, para que sejam amadas e respeitadas em sua 
dignidade sem preconceito ou discriminação. Nós 
vos pedimos. 
Presidente - Atendei, Senhor, as nossas súplicas. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - A Campanha da Fraternidade 2020 
proclama: a vida é Dom e Compromisso! Seu 
sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. 
A vida deve ser essencialmente samaritana, 
tal qual o homem que interrompeu sua rotina 
para cuidar de quem estava caído à beira do 
caminho, a exemplo de Santa Dulce dos Pobres.  
Apresentemos ao Altar do Senhor a nossa 
disposição em realizar ações e gestos concretos 
que transfiguram as realidades onde vivemos. 
Proclamemos em dois coros:
Lado A: Socorrer as pessoas menos favorecidas;
Lado B: Servir nas equipes, Pastorais Sociais e 
Movimentos;
Lado A: Cuidar das nascentes, rios, lagoas, praias 
e oceanos;
Lado B: Usar água com responsabilidade;
Lado A: Separar o lixo devidamente;
Lado B: Descartar o lixo nos dias certos e locais 
apropriados;
Lado A: Participar dos Círculos Bíblicos, Vias-
Sacras e outros momentos de reflexão que a 
Campanha da Fraternidade nos oferece;
Lado B: Respeitar e cuidar da vida desde a sua 
concepção até o seu fim natural;
Lado A: Estimular as famílias para a beleza do 
amor que gera, continuamente, vida nova;
Lado B: Despertar os jovens para o dom, a beleza 
e o compromisso com a vida, especialmente 
com aqueles que se encontram em situação de 
sofrimento e desesperança;
Todos: Conscientizar-se de que a Quaresma é um 
tempo propício para o silêncio, a oração e a ação, 
tendo como exemplo Santa Dulce dos Pobres, 
testemunho incontestável de que a vida é Dom 
e Compromisso!
(CD CF 2020)
1 - Toda vida é um presente e é sagrada, seja 
humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser 
cuidada e respeitada, desde o início até seu 
termo natural.

- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) -   Ó Deus, que hoje 
mandais ouvir sempre o 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, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

6. Leitura do Livro do Gênesis ( 12, 1-4a)

7. Salmo Responsorial (32) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha 
a vossa salvação! 
- Pois reta é 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.
- 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.
- 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!

8. Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo (1, 8b-10)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2020)
Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra, 
Palavra de Deus.
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: 
Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus (17, 1-9)

11. Partilha da Palavra 

12. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que nos apresenta seu 
Filho Transfigurado e nos convida a escutá-Lo, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes no Pai misericordioso 
sempre pronto  a nos escutar e atender, elevemos 
e Ele os nossos pedidos.
- Senhor, iluminai Vossa Igreja, para que a sua 
fidelidade ao Evangelho, ajude a humanidade a 
valorizar a beleza e o sentido da vida em todas 
as circunstâncias. Nós vos pedimos.

Nossa resposta

Deus nos fala
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Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 
“bom samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

15. Canto das Oferendas 
(Pe. Wallison Rodrigues - CD CF 2019) 
Criai em nós um coração que seja puro. Dai-nos, 
Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, 
lembrai-vos do vosso amor: Misericórdia!
1 - Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei 
à minha prece, ao meu clamor. Porque sois o 
meu abrigo e fortaleza, Sois a vida, sois amparo 
protetor.
2 - A minh’alma, ó Senhor, de Vós tem sede, como 
a terra sedenta e sem água. Concedei a alegria 
de ser salvo; perdoai-me toda culpa, toda mágoa.
3 - Esta terra, ó Senhor, favorecestes; perdoastes 
o pecado ao vosso povo. Vós sois bom, sois 
clemente, sois perdão, Vós sois, Senhor, o Deus 
de amor a quem invoco.

16. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus por 
todas as pessoas que ouvem e acolhem  a Vossa 
Palavra, transfiguram suas vidas  e são sinais do 
amor e da misericórdia que se manifesta em 
gestos de cuidado com a vida em todas as suas 
dimensões. 
(Reginaldo Veloso - Emmanuel) 
1 - Para nós é um prazer bendizer-te, ó Senhor, 
celebrar o teu amor, por Jesus teu bem querer. (bis) 
2 - Te louvamos ó Senhor, pela nossa humana 
história, que revela tua glória, teu poder 
libertador. (bis) 
3 - Pois o tempo é de graça, de oração, jejum, 
partilha, de seguir Jesus na trilha de uma cruz 
que livra e salva. (bis) 
4 - Finalmente a nossa boca inspirada por teu 
Filho e seguindo seu ensino, por teu santo nome 
invoca. (bis) 
5 - Amém, assim seja, amém, assim seja. (bis)

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar conforme o Doc. 108, 
Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

17. Pai Nosso 
Presidente - Como filhos e filhas amados do Pai, 
rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Momento da Paz 
Animador(a) -  Paz é compreender o verdadeiro 
sentido da vida, por meio do cuidado mútuo 
entre as pessoas, na família , na comunidade, 
na sociedade e no planeta. Rezemos em silêncio 
pela paz.

Durante a Quaresma pode-se omitir o abraço da paz, para 
realizá-lo com mais alegria no Tempo Pascal.

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(Série Povo de Deus) 
Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: “Este 
é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele 
diz!” 
1 - Transborda um poema do meu coração: vou 
cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. 
2 - Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos 
homens! Porque Deus, para sempre, vos deu sua 
bênção. 
3 - Levai vossa espada de glória no flanco, herói 
valoroso, no vosso esplendor. 
4 - Saí para a luta no carro de guerra em defesa 
da fé, da justiça e verdade! 
5 - Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim; vosso 
cetro real é sinal de justiça. 
6 - Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por 
isso que Deus vos ungiu com seu óleo. 
7 - Cantarei vosso nome de idade em idade, para 
sempre haverão de louvar-vos os povos! 

20. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, obrigado 
por este encontro fraterno. Fortalecidos pela 
Vossa Palavra (e pela Comunhão), nos sentimos 
transfigurados e felizes. Ficai sempre conosco, 
Senhor, e acompanhai-nos. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

21. Breves Avisos
- Nossa diocese lança um novo canal de 
evangelização: a Rádio Web Diocese de 
Colatina. Para ouvir, basta acessar o portal 
(diocesedecolatina.org.br) ou o aplicativo da 
diocese.

22. Homenagem às Mulheres:
Animador(a) - Neste dia Internacional da Mulher, 
façamos nossa homenagem em agradecimento a 
todas aquelas que fazem da Igreja uma família e 
da família uma igreja doméstica.
2 (dois) homens proclamam o texto abaixo, alternadamente.

Leitor 1 - “Obrigado a ti, mulher-mãe, que te fazes 
ventre do ser humano na alegria e no sofrimento 
de uma experiência única, que te torna o sorriso 
de Deus pela criatura que é dada à luz, que te 
faz guia dos seus primeiros passos, amparo do 
seu crescimento, ponto de referência por todo o 
caminho da vida.
Leitor 2 - Obrigado a ti, mulher-esposa, que unes 
irrevogávelmente o teu destino ao de um homem, 
numa relação de recíproco dom, ao serviço da 
comunhão e da vida.
Leitor 1 - Obrigado a ti, mulher-filha e mulher-
irmã, que levas ao núcleo familiar, e depois à 
inteira vida social, as riquezas da tua sensibilidade, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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deixar tudo, confiante nas promessas de Deus, 
parte para o desconhecido. Deus exige dele o 
risco da fé, e lhe promete prosperidade. Em 
troca da família ele terá um povo e um nome que 
será sinônimo de bênção. A resposta de Abraão 
é pura obediência a Deus, na fé. Vivendo como 
estrangeiro em terra prometida com Isaac e Jacó, 
co-herdeiros da mesma promessa. No dia a dia nos 
agarramos a muitas “seguranças”. Ao contrário 
de Abraão dificilmente “trocamos o certo pelo 
duvidoso” o “risco” nos causa medo, insegurança, 
incerteza, mas o caminho se faz caminhando. 
Nunca estamos prontos, acabados. É preciso ir 
fazendo acontecer à luz da Palavra do Senhor, 
como nos revela o salmista: que confiemos 
no Senhor. Ele é auxílio, proteção e esperança 
para todos que O buscam pela obediência na 
fé. O relato da transfiguração aponta para o 
nosso destino vitorioso e nos ensina a não ter 
medo e a não fugir dos sofrimentos que a nossa 
missão exige. Escutar a Palavra de Jesus passa a 
ser a forma suprema de adorá-Lo e reverenciá-
Lo. O caminho cristão é o do seguimento e da 
identidade com Jesus, que passa pela cruz. 
O discípulo iluminado pela Palavra de Cristo, 
torna-se ícone vivo e permanente do Senhor. 
Esse itinerário requer de nós renúncia, ou seja, 
capacidade, que vem de Deus, de avançar sem 
medo para a meta: Cristo transfigurado, vencedor 
da morte. A transfiguração-iluminação de Jesus 
nos faz enxergar os rostos “desfigurados” de 
tantos irmãos e irmãs pobres e sofredores que 
clamam por justiça e paz. Faz-nos ver também 
a “desfiguração” do Planeta projetado por 
Deus com tanto carinho e amor e destruído 
pelo homem por causa da ganância e do poder. 
Paulo convida Timóteo e a todos nós a um 
exercício de compaixão, ou seja, a sofrer com 
ele pelo Evangelho, pela boa notícia que tantas 
vezes é ignorada ou silenciada. Está aí um 
sentimento nobre a ser cultivado nesta quaresma: 
a compaixão. Tomemos o exemplo de Santa Dulce 
dos Pobres - “É preciso que todos tenham fé e 
esperança em um futuro melhor. O essencial é 
confiar em Deus. O amor constrói e solidifica.”

Leituras da Semana
2ª feira: Dn 9,4b-10; Sl 78; Lc 6,36-38
3ª feira: Is 1,10.16-20; Sl 49; Mt 23,1-12
4ª feira: Jr 18,18-20; Sl 30; Mt 20,17-28
5ª feira: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31
6ª feira: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104; Mt 21,33-43.45-46
Sábado: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102; Lc 15,1-3.11-32
Domingo: Ex 17,3-7; Sl 94; Rm 5,1-2.5-8; Jo 4,5-42

da tua intuição, da tua generosidade e da tua 
constância.
Leitor 2 - Obrigado a ti, mulher-trabalhadora, 
empenhada em todos os âmbitos da vida social, 
econômica, cultural, artística, política, pela 
contribuição indispensável que dás à elaboração 
de uma cultura capaz de conjugar razão e 
sentimento, a uma concepção da vida sempre 
aberta ao sentido do « mistério », à edificação 
de estruturas econômicas e políticas mais ricas 
de humanidade.
Leitor 1 - Obrigado a ti, mulher-consagrada, 
que, a exemplo da maior de todas as mulheres, 
a Mãe de Cristo, Verbo Encarnado, te abres 
com docilidade e fidelidade ao amor de Deus, 
ajudando a Igreja e a humanidade inteira a viver 
para com Deus uma resposta « esponsal », que 
exprime maravilhosamente a comunhão que Ele 
quer estabelecer com a sua criatura. 
Leitor 2 - Obrigado a ti, mulher, pelo simples fato 
de seres mulher! Com a percepção que é própria 
da tua feminilidade, enriqueces a compreensão 
do mundo e contribuis para a verdade plena das 
relações humanas.”

(Preces de gratidão - São João Paulo II - 1995)

23. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
- Vicenciando as palavras do Santo Evangelho de 
hoje, durante a semana procure visitar doentes, 
acamados e idosos nas famílias e hospitais, como 
gesto de valorização da vida humana.

24. Bênção 
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós!
- Deus, Pai de misericórdia, concedei a todos vós 
a graça da conversão, e transfigurados, celebrai 
com alegria a Páscoa do Senhor Jesus. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Escutai sempre o que Jesus vos diz. Ide em paz 
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (CD CF 2020)
1 - Toda vida é um presente e é sagrada, seja 
humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser 
cuidada e respeitada, desde o início até seu 
termo natural. 
Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 
“bom samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

Meditando a Palavra de Deus
Nesta liturgia ouvimos que em um caminho 
progressivo rumo à Páscoa, a Palavra do Senhor 
nos interpela para a escuta, a confiança e a 
entrega sem reservas. As leituras nos apresentam 
modelos de fé e entrega incondicional à Palavra 
de Deus. A primeira leitura conta a vocação de 
Abraão, que ouvindo o chamado, é capaz de 


