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

O espaço celebrativo deve ser simples, sem flores, poucos 
instrumentos musicais, a cruz e o cartaz da CF 2021 deverão 
permanecer durante toda a Quaresma. A equipe prepara 
com antecedência a recordação da vida. Antes de qualquer 
comentário, entoar o refrão.

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

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

(Série Povo de Deus)
Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: “este 
é meu Filho amado, escutem sempre o que ele 
diz!” (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

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, sinal de 
amor, revivemos teus passos de entrega e de dor!
2 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, madeiro 
santo, vem, renova a Igreja que entoa seu canto!
3 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, unido 
ao Pai e ao Divino Espírito, a nós vem salvar. 
Amém!

3. Saudação 
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo Luz 
do mundo, sejam todos bem-vindos para 
celebrar o mistério de nossa fé com as alegrias, 
dificuldades e esperanças que vivenciamos em 
nossa caminhada. Na alegre espera de ver um 
dia a face resplandecente do Senhor, nosso Deus, 
brilhar em um mundo sem dor e sofrimento, 
iniciemos nossa Celebração com o sinal da Santa 
Cruz. Em nome do Pai... 
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai, o 
amor de Jesus transfigurado e a força do Espirito 
Santo que renova a face da terra, vos sejam 
concedidas abundantemente. Bendito seja Deus…
Animador(a) - “Cristo é a nossa paz: do que 
era dividido, fez uma unidade” Para que essa 
unidade continue entre nós, somos convidados 
nessa Campanha da Fraternidade ao diálogo 
fraterno num compromisso de amor, entre 
irmãos e irmãs independente de cultura, cor e 
religião. Para bem celebrarmos nossa fé e nossa 
vida, trazemos presente os fatos que marcaram 
a semana que passou. (recordação da vida)

4. Deus nos perdoa
Presidente - Nossa sociedade está desfigurada 
pela violência, pela pandemia e pela falta de 
amor entre pessoas e nações. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai e peçamos 
perdão pelas atitudes desumanas que acontecem 
entre nós e no mundo atual. (silêncio) Peçamos 
perdão, cantando.
(Pe. José Cândido) 
1 - Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos. 
Piedade, piedade, piedade de nós. (bis) 
2 - Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados. 
3  -   Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa. 
Presidente - Deus de amor e fonte de toda 
verdade, tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
Amém.
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- Ó Pai, concedei sensibilidade aos nossos 
governantes para que trabalhem em defesa da 
paz e garantam os direitos do povo brasileiro. 
Nós vos pedimos.
- Ó Pai, ajudai a cada um de nós e a nossa 
Comunidade, para que uma experiência 
prolongada de oração transfigure nossa vida, 
principalmente neste tempo da Quaresma. Nós 
vos pedimos.
- Ó Pai, fortalecei os que sofrem com a violência, 
com a falta de segurança, saúde, educação, 
trabalho e moradia, para que a fraternidade, a 
concórdia o diálogo e o compromisso cristãos 
possam transfigurar a vida de todos os que creem 
e Vós. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021.
Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te 
bendizemos pelo dom da fraternidade e por 
concederes a graça de vivermos a comunhão 
na diversidade. Através da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar 
a beleza do diálogo como compromisso de amor, 
criando pontes que unem em vez de muros que 
separam e geram indiferença e ódio. Torna-
nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir 
a toda a humanidade, em especial, aos mais 
pobres e fragilizados, a fim de que possamos 
testemunhar o Teu amor redentor, e partilhar 
suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, 
caminhando pelas veredas da amorosidade. Por 
Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro 
restaurador da vida. Amém!

14. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Nesta Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, somos chamados ao “Diálogo e 
o compromisso de amor” abordando nossa 
realidade, nos provoca a sermos construtores da 
paz e gestores de fraternidade. Apresentemos ao 
altar do Senhor o nosso compromisso em favor 
da superação da violência em nossa família, na 
comunidade e na sociedade, através do diálogo 
amoroso que transfigura o nosso ser e a nossa 
realidade. Cantemos.
O(a) animador(a) motiva toda assembleia a oferecer seus dons 
a serviços do bem

(CD CF 2021 - Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
1 - Venham todos, vocês, testemunhas, 
construamos a plena unidade no diálogo 
comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade Ele faz! (bis)

15. Canto das Oferendas
(Frei Telles Ramon - Wanderson Luiz Freitas) 

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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 de Vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

6. Leitura do Livro do Gênesis (22, 
1-2.9a.10-13.15-18)

7. Salmo Responsorial (115) (CD Cantando os Salmos)
Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra 
dos vivos. (bis)
- 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.
- Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo 
que nasceu de vossa serva; mas me quebrastes 
os grilhões da escravidão! Por isso oferto um 
sacrifício de louvor, invocando o nome santo do 
Senhor.
- 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!

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (8, 31b-34)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2018)
Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória.
1 - 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 São Marcos (9, 2-10)

11. Partilha da Palavra

12. Profissão de Fé
Presidente - Na obediência ao Deus da vida e fiéis 
às suas promessas, professemos nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor 
que escuta nossa voz, elevemos a Ele nossos 
pedidos: Pai misericordioso, ouvi-nos! 
- Ó Pai, guiai a Vossa Santa Igreja, presente no 
mundo inteiro e concedei perseverança ao Papa 
Francisco, para que com sua experiência de fé e 
vida, conduza firmemente o rebanho que lhes 
fora confiado. Nós vos pedimos.

Deus nos fala

Nossa resposta

Coleta Fraterna
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Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua 
salvação! Que Cristo Jesus nos prometeu! 
1 - Como outrora nossos pais, conduziste à boa 
terra, vem, conduz a tua Igreja que caminha e em 
ti espera, Tua esperança nós vivemos pois não é 
uma quimera.

16. Louvação 
Presidente - Demos graças ao Senhor nosso Deus 
por todos os cristãos que atentos à Palavra do 
Divino Salvador estão a serviço da transfiguração 
de irmãos(ãs) sofredores da nossa sociedade.
(Reginaldo Veloso) 
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 
3 - Sim, derramou sobre nós graça abundante e 
saber, nos revelando o mistério, plano do seu bem-
querer. De conduzir a história à plena realização; 
Cristo encabeça o universo, terras e céus se unirão!

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

Presidente - Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

18. Momento da Paz
Animador(a) - É no seio da família que nasce 
a cultura da Paz. Daí ela se desenvolve para a 
Comunidade e para a sociedade. Rezemos em 
silêncio para promover a paz, começando por nós. 

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) - Nós comungamos, 
Senhor Deus, no mistério da Vossa glória, e nos 
empenhamos em render-vos graças, porque nos 
concedeis, ainda na terra, participar das coisas do 
céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Notícias e Avisos

22. Refletindo o Cartaz da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021 
Proclamando que Cristo é a nossa paz, a 
identidade visual da CFE 2021 expressa a 
comunhão dos diversos dons e carismas 
presentes nas comunidades de fé. São dons 
que se movimentam por meio de uma ciranda 
onde não há primeiro nem último, onde todos 
se unem e, entre sinfonias variadas, buscam o 
mesmo compasso, a mesma sintonia, formando 
comunhão em movimento. A ciranda da vida 
coloca de mãos unidas as pessoas das Igrejas, 
mulheres e homens de boa vontade. A ciranda 
nos convida quando, entre a criança e o 
cadeirante, há um espaço aberto à espera das 
outras pessoas que desejam se unir à roda do 
diálogo. O lema bíblico em destaque está entre 
dois mosaicos que sinalizam a centralidade da 
Palavra de Deus que nos une e indica a beleza 
da unidade na diversidade. No mosaico da 
esquerda, de forma discreta, encontramos o 
traço de uma cruz vazia, símbolo do Cristo que 
vence a morte. Cristo Ressuscitado nos convida 
a testemunhar a paz como resposta para um 
mundo de muros e polarizações. Nele somos 
chamados a edificar pontes da fraternidade. A 
fé nos anima ao diálogo enquanto compromisso 
de amor. A fé é a certeza que nos une e nos 
envia em missão como bem nos lembra a canção 
“Baião das Comunidades”. “Somos gente nova 
vivendo a união, somos povo semente de uma 
nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, 
somos comunidade, povo do Senhor”. Venham 
para a ciranda de amor!    

23. Gesto Concreto
- Procurar fazer uma confissão auricular (confissão 
diante de um Sacerdote).
- Conciliar-se com um membro da fammília ou um 
amigo com quem você não conversa.

Deus nos faz irmãos

Ação de Graças

Deus nos envia
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em Cristo e por Cristo. Foi o que aconteceu 
com Timóteo (cf. 2ª leit., 2Tm 1,8b-10). Diante 
disso, devemos renovar sempre de novo nossa 
confiança em Deus, pois “ele nos salvou e 
nos chamou com uma vocação santa, não em 
virtude de nossas obras, mas em virtude de 
seu próprio desígnio e graça. Essa graça, que 
nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos 
eternos, foi manifestada agora pela aparição 
de nosso Salvador, o Cristo Jesus”. O mistério 
da transfiguração de Jesus nos manifesta esta 
sublime vocação. Através dele Jesus confirmou a 
fé e a confiança dos Apóstolos. Também na vida 
da Comunidade eclesial dão-se estes momentos 
de Tabor: a reunião da assembleia, a escuta 
da Palavra, a celebração da Eucaristia e tantos 
outros. Eles reanimam e fortalecem, para que 
possamos descer com Cristo o monte Tabor e, 
tomando a sua cruz, segui-lo pelas planícies da 
vida a subir com ele a colina do Calvário, que 
por sua vez se há de transfigurar.  

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 20,1-17; Sl 18; 1Cor 1,22-25; Jo 2,13-25

24. Bênção
Presidente - O Senhor Jesus Cristo, exemplo 
de oração e de vida, vos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes, com Cristo, 
celebrar a vitória da Páscoa. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Vivei na esperança e anunciai a todos a glória 
de Cristo. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final 
(CD CF 2021 - Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
1 -  Venham todos, vocês, testemunhas, 
construamos a plena unidade no diálogo 
comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
2 -  Venham todos, mulheres e homens, superar 
toda polaridade, pois em Cristo nós somos um 
povo, reunidos na diversidade. (bis)
Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade Ele faz! (bis)

Meditando a Palavra de Deus 
A transfiguração de Jesus sobre o alto Monte 
ilumina cada ano o 2° Domingo da Quaresma. 
Toda a proposta da conversão e penitência 
quaresmais só têm sentido à luz do mistério 
da ressurreição. À luz da fé, somos chamados 
a seguir o Cristo no mistério de sua morte 
e ressurreição. Todo sofrimento, toda luta 
contra o mal e o pecado adquirem sentido à 
luz daquele que hoje nos é apresentado como 
Filho muito amado de Deus (cf. Ev., Mt 17,1-9). 
A 1ª leitura nos apresenta a figura de Abraão, 
modelo de fé e de conversão. Ao contrário de 
Adão e Eva, ele atende ao chamado de Deus (cf. 
Gn 12,1-4ª). Ele deixa sua terra, seus parentes e 
a casa de seu pai e vai para o país que o Senhor 
lhe indicou. Por isso, foi abençoado e tornou-
se fonte de bênçãos para todas as nações da 
terra. Tudo isso porque Abraão obedeceu e 
partiu, como o Senhor havia ordenado. Jesus 
é reconhecido como Filho muito amado. Os 
discípulos sentiram-se na presença do Deus 
santo. Por isso, prostraram-se com o rosto em 
terra. Pedro queria lá permanecer. Pretendia 
construir três tendas: uma para Jesus, uma para 
Moisés e outra para Elias. Esquecia-se de que a 
verdadeira tenda, a verdadeira morada de Deus 
entre os homens, era o próprio Jesus e todo o 
discípulo que, na fé, haveria de seguir os seus 
passos. As dificuldades e provações, bem como 
as tentações da riqueza, da auto-suficiência da 
vida, das riquezas, podem ofuscar a vocação do 
ser humano a ser filho muito amado de Deus 


