
Preparar o espaço  celebrativo  conforme as orientações do 1º 
Domingo da Quaresma. Enquanto as pessoas vão chegando, 
a equipe de canto ensaia os cantos que serão cantados na 
celebração, especialmente os novos. Preparar também a 
recordação da vida. Para iniciar este momento de oração, cantar 
de forma orante o refrão.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia 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 e inicia-se o canto.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. José Antônio de Oliveira - Pe. José Carlos Sala) 
1 - Senhor, Deus de nossos pais, aqui estamos. 
Teu amor, alegres, vimos celebrar. Tua graça, que 
nos salva, nós buscamos, nossa vida colocamos 
neste altar.
Somos povo da Aliança, caminhando na 
esperança, conduzidos por tua mão! Com os pés 
no chão da vida, rumo à Páscoa tão querida, te 
pedimos conversão!

2 - Nesta casa, reunidos em família aprendemos 
o valor da oração, do jejum que nos educa na 
partilha, do amor, que faz a gente ser irmão.  

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam  
todos bem-vindos! É com grande alegria que 
nos reunimos para fazer memória da Páscoa do 
Senhor. Ele, que neste domingo nos convoca a 
transfigurar nossas vidas para poder enxergar 
com os olhos de Deus as realidades humanas que 
nos cercam e que precisam de mudanças. Com a 
esperança de ver um dia o amor de Deus reinar 
em todos os corações, façamos o sinal que nos 
reúne na fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - A Campanha da Fraternidade é 
um modo privilegiado pelo qual a Igreja no 
Brasil vivencia a Quaresma. Neste ano, somos 
convidados a realizar ações concretas, para 
amenizar o problema da fome em nosso País, com 
o olhar que se eleva a Deus, no mais profundo 
espírito quaresmal. Neste momento, trazemos 
presente o dia 8 de março - Dia Internacional da 
Mulher, e outros fatos e acontecimentos vividos 
na semana que passou. (Recordação da vida).  

4. Deus nos Perdoa
Presidente - A Quaresma é um tempo de rever 
nossas atitudes e nos converter. Com o coração 
arrependido e humilde, aproximemo-nos do 
Deus Justo e Santo e  peçamos perdão das nossas 
faltas e omissões (silêncio).

- Senhor, que nos mandastes perdoar-nos 
mutuamente antes de nos aproximar do vosso 
Altar, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que na cruz destes o perdão aos 
pecadores, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. 
- Senhor, que confiastes à vossa Igreja o mistério 
da reconciliação, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 
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12. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que nos apresenta seu Filho 
amado e nos convida a escutá-Lo, professemos a 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade 
Presidente - Como família de Deus reunida, 
supliquemos por nossas necessidades. A cada 
pedido, cantemos: Ouvi Deus de amor, nosso 
clamor! (bis) (Ofício Divino das Comunidades)

- Senhor, acompanhai a vossa Igreja, para que ela 
continue ouvindo a voz do vosso Filho Amado e 
fazendo a sua vontade. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria aos nossos 
governantes para que trabalhem por uma 
sociedade onde todos possam viver dignamente. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai todas as mulheres que 
nesta semana comemoram o seu dia para que 
continuem lutando  por seus direitos, e assim, 
sendo respeitadas em sua dignidade humana. 
Nós vos pedimos.
-  Senhor, iluminai os jovens e adultos que estão 
se preparando para receber o Sacramento do 
Batismo nesta Páscoa, para que possam resnascer 
para uma vida nova em Cristo. Nós vos pedimos. 

Presidente - Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade 2023.

PAI de bondade, ao ver a multidão faminta, 
vosso FILHO se encheu de compaixão, abençoou, 
repartiu cinco pães e dois peixes e nos ensinou: 
“dai-lhes vós mesmos de comer”. Confiantes 
na ação do ESPÍRITO SANTO, nós 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, violência e guerra; LIVRAI-NOS do 
pecado da indiferença com a vida. Que MARIA, 
nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos 
Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas 
abandonadas, esquecidas e famintas. AMÉM!

14. Apresentação dos Dons 
Presidente - A transfiguração de Cristo nos 
revela que o caminho da glória passa pela cruz. 
Tornamo-nos seguidores de Cristo quando 
lutamos por uma sociedade diferente em 
que todos tenham acesso aos bens da vida 
prometidos por Deus. Apresentemos ao Altar do 
Senhor, nossa vida familiar, comunitária e social, 
no compromisso de lutar pela transfiguração de 
nossas atitudes, em relação ao que a Igreja nos 
propõe nesta Campanha da Fraternidade: “Dai-
lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16).

Presidente - Deus justo e bondoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 

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.

(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 
Que arda como brasa, tua Palavra nos renove, 
esta chama que a boca proclama.

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 2019)
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 Mateus (17, 1-9)

11. Partilha da Palavra 
Após a Partilha da Palavra, cantar o refrão.

(Série Povo de Deus)
Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: “este 
é meu Filho amado, escutem sempre o que ele 
diz!” (bis)

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Canto das Oferendas (CD CF 2011)

Nós vivemos de toda a palavra que procede da 
boca de Deus:/ A palavra de vida e verdade que 
sacia a humanidade.:/
1 - Impelidos ao deserto, retomamos a estrada 
que conduz ao paraíso, nossa vida e morada.
2 - As prisões da humanidade, assumidas pelo 
Cristo, são lugares de vitória, ele veio para isto!
3 - O Senhor nos deu exemplo ao vencer a noite 
escura: Superou a dor do mundo, renovando as 
criaturas.
4 - Progredimos neste tempo, conhecendo o 
Messias . Ele veio para todos, alegrando nossos 
dias.
Sugestão para a Celebração Eucarística, onde houver: n° 426 
do Hinário.

16. Louvação
Presidente - Louvemos e agradecemos a Deus, 
por todos os que ouvem Sua palavra, transformam 
suas vidas e estão ao lado dos que sofrem todo 
tipo de injustiça. 
(Marco Campos - Wallison Rodrigues)
1 - Bendigamos ao Deus uno e trino: dando 
graças, cantando este hino: com carinho, norteias 
a vida rumo a terra pra nós prometida!
Bendito sejas tu, Pai da misericórdia! (bis)
2 - Enviaste a nós o teu Filho que se fez doação 
em martírio. Nos abriste do êxodo a estrada 
conduzindo à montanha sagrada.
3 - Neste tempo à mudança propício corrijamos 
o erro e o vício! Penitência, jejum e oração: são 
caminhos para a conversão!
4 - Recordamos, Senhor, tua herança: somos povo 
da Nova Aliança! Rumo à Páscoa, seguindo teus 
passos, nos acolhes com festa e abraço!

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!

17. Pai Nosso 
Presidente - Obedientes à Palavra do Senhor e 
formados por Seu divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

18. Momento da Paz 
Presidente - Todo cristão é chamado a ser 
instrumento da paz que vem de Deus e que se 
manifesta no cuidado com a vida dos irmãos e 
irmãs mais frágeis e de toda natureza. Rezemos 
em silêncio pela paz no mundo.

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(CD CF 2011 - Ir Míria T. Kolling)

“Este é meu Filho muito amado: Escutai-o todos 
vós!” Então o vosso coração se alegrará, e em 
vossos olhos brilhará a sua luz!  
1 - A beleza da glória celeste que a Igreja 
esperando procura, Cristo a mostra no alto do 
monte, onde mais que o sol claro fulgura.
2 - Este fato é nos tempos notável: Ante Pedro, 
Tiago e João, Cristo fala a Moisés e a Elias sobre 
a sua futura Paixão.
3 - Testemunhas da lei, dos profetas e da graça 
estando presentes, sobre o Filho, Deus Pai 
testemunha, vindo a voz duma nuvem luzente.
4 - Com a face brilhante de glória, Cristo hoje 
mostrou no Tabor o que Deus tem no céu 
preparado aos que o seguem, vivendo no amor. 
5 - Da sagrada visão o mistério ergue aos céus o 
fiel coração. E, por isso, exultante de gozo, sobe 
a Deus nossa ardente oração.
6 - Pai e Filho, e Espírito Amor, um só Deus, vida e 
paz, Sumo Bem, concedei-nos por vossa presença 
esta glória no Reino. Amém!

20. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, obrigado 
por este encontro. 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
- Onde for possível, a comunidade faz uma breve 
homenagem às mulheres que no dia 8 estarão 
comemorando seu dia.
- Durante o Tempo da Quaresma, todos os 
domingos, fazer a campanha de alimentos.

22. Refletindo sobre a Campanha da 
Fraternidade 2023 (ler para a assembleia)

Afirmou o Papa Francisco, nas comemorações 
dos 75 anos da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO): “Para 
a humanidade, a fome não é só uma tragédia, 
mas também uma vergonha. Em grande parte, 
é provocada por uma distribuição desigual 
dos frutos da terra, à qual se acrescentam a 
falta de investimentos no setor agrícola, as 
consequências das mudanças climáticas e o 
aumento dos conflitos em várias regiões do 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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transfigura diante dos três discípulos, revelando 
o seu lado divino, de Filho amado de Deus, o 
qual devia ser escutado e obedecido. Essa cena 
se completa quando aparecem junto dele Moisés 
e Elias, representando a lei e os profetas. Pedro 
fica maravilhado com tudo o que presencia e o 
seu desejo é permanecer ali para sempre. Propõe 
então a Jesus armar três tendas. Elas representam 
a acomodação, o oposto daquilo que Jesus 
deseja que eles façam. Sua transfiguração era 
para que eles não se acomodassem jamais. 
Deus se manifesta através de uma voz saída 
das nuvens que apresenta Jesus a eles: “Este é 
o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu 
agrado”. O que Deus diz é fundamental para 
transfigurar a vida desses discípulos. É preciso 
confiar que Jesus é o Filho de Deus. Quando 
sabemos disso, verdadeiramente, nossa vida 
muda de figura e passamos a escutar o que ele 
diz e a fazer a sua vontade. É o que Deus quer 
que façam os discípulos de seu filho. É o que 
a liturgia de hoje nos propõe nessa caminhada 
Quaresmal: transfigurar nosso coração para 
podermos transfigurar a realidade que nos cerca. 
Somente convictos de que Deus está conosco 
seguiremos firmes e não desanimaremos diante 
dos obstáculos. 

(Liturgia da Palavra II)

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

planeta. Por outro lado, descartam-se toneladas 
de alimentos. Diante desta realidade, não 
podemos permanecer insensíveis ou paralisados. 
Somos todos responsáveis”.

(Texto-Base - CF 2023)
23. Bênção 
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós!
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de 
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão. Amém.
- O Espírito da sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes, com Cristo, 
celebrar a vitória da Páscoa. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

24. Canto Final (CF 2023)

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. Ajudai-nos a 
fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos: 
“Dai-lhes vós mesmos e comer”.
1 - Jesus Cristo, Pão da vida plena, em sua mesa 
nos faz assentar e sacia a nossa pobreza, para um 
mundo mais justo formar.
2 - A fome agravada no mundo, vem de uma visão 
arrogante. A carência do amor mais profundo que 
nos torna irmãos tão distantes.

Meditando a Palavra de Deus
Neste segundo domingo da Quaresma, Deus nos 
convoca a transfigurar nosso coração para poder 
enxergar com os olhos de Deus as realidades 
humanas que nos cercam e que carecem 
de mudança. A transfiguração de Jesus está 
relacionada ao chamado para a missão. Tanto é 
que as duas leituras de hoje tratam desse tema. 
Na pimeira leitura, Deus convoca Abrão para uma 
missão, com a promessa de terra e descendência. 
Para isso ele precisaria sair do local onde vivia, 
deixar a famíliae ir buscar o prometido. Somente 
alguém de muita fé se lançaria à proposta 
aparentemente inatingível. Abraão aceitou o 
desafio e com a bênção de Deus partiu, como 
ele havia indicado. Na segunda leitura, Paulo 
recorda ao amigo Timóteo que eles devem sofrer 
juntos nessa missão para artingir os objetivos 
a que se propuseram em nome de Cristo. Era 
um sofrimento em prol de uma causa e não 
um sofrimento vão. Jesus, no monte Tabor, se 


