
RITOS INICIAIS

2º DOMINGO DA QUARESMA 

A. Caros irmãos e irmãs, somos 
convidados a contemplar a força 
da Palavra de Jesus que expressa 
concretamente a voz do Pai, 
ouçamos o que nos diz o Filho 
Transfigurado de Deus e demos 
testemunho da nossa fé, iniciemos 
nossa celebração: 

1. CANTO DE ABERTURA 
[CD da Quaresma e CF 2018 – Fx 5]
Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo / Estarei 
com ele na tribulação, / hei de livrá-lo e glorificá-lo / e 
lhe darei longos dias.  
1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo / e vive à sombra 

do Senhor onipotente, / diz ao Senhor: “Sois meu 
refúgio e proteção, / Sois o meu Deus, no qual confio 
inteiramente.”  

2. Do caçador e do seu laço ele te livra; / Ele te salva da 
palavra que destrói. / Com suas asas haverá de proteger-
te; / Com seu escudo e suas armas defender-te. 

3. Podem cair muitos milhares ao teu lado; / Podem cair 
até dez mil à tua direita. / Nenhum mal há de chegar 
perto de ti, / Nem a desgraça baterá à tua porta.

[Hinário ABC Litúrgico, p.60]
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele 
estarei; / libertarei, glorificarei, / minha salvação eu lhe 
mostrarei! 
1. Tu, que moras sob a sombra / do Senhor onipotente, / 

lhe dirás em confiança: / “Meu refúgio, meu batente, 
/ só em ti é que eu confio!” / E ele vem tão fielmente 
/ te livrar do caçador / e da peste inclemente. 
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2. Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te abrigas, 
/ o seu braço é teu escudo, / armadura em que te fias. 
/ Não terás o que temer / nem de noite, nem de dia, / 
venha a flecha e o terror, / venha a peste, epidemia... 

3. Caiam mil junto de ti / e dez mil vem ao teu lado, / 
nada vai te atingir, / não serás prejudicado... / Com 
teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado; / no 
Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o 
pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer 
ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do Pai. (Pausa)

1. Senhor que nos mandastes perdoar-nos mutuamente.
Kyrie Eleison.  Todos: Kyrie Eleison.
2. Cristo que na cruz destes o perdão aos pecadores.
Christe eleison.  Todos: Christe Eleison.
3. Senhor que confiastes a Igreja à reconciliação.
Kyrie Eleison.  Todos: Kyrie Eleison.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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 da vossa glória.  P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Abençoados os olhos que 
contemplam o Senhor, e mais ainda 
os que veem nas próprias ações 
o reflexo da fé que professam. 
Ouçamos a Palavra: 

5. PRIMEIRA LEITURA (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18) 

Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o 
disse: “Abraão!” E ele respondeu: “Aqui estou”. E Deus 
disse: “Toma teu filho único Isaac, a quem tanto amas, 

LITURGIA DA PALAVRA



dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto 
sobre um monte que eu te indicar”. Chegados ao lugar 
indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a 
lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em 
cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando uma 
faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor 
gritou do céu, dizendo: “Abraão! Abraão!” Ele respondeu: 
“Aqui estou!” E o anjo lhe disse: “Não estendas a mão 
contra teu filho e não lhe faças nenhum mal! Agora sei 
que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único”. 
Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num 
espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em 
holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor 
chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, e lhe disse: 
“Juro por mim mesmo - oráculo do Senhor - uma vez que 
agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu 
te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência 
como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. 
Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. 
Por tua descendência serão abençoadas todas as nações 
da terra, porque me obedeceste”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus. 

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 115 (116B) 
Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. 

•	 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! 

7. SEGUNDA LEITURA (Rm 8,31b-34) 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. 
Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, 
que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por 
todos nós, como não daria tudo junto com ele? Quem 
acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara 
justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, 
mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, 
intercedendo por nós? Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO [H. ABC L., p.290] 
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei 
da eterna glória! 
1. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai: 

/ Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. 

9. EVANGELHO (Mc 9,2-10) 

S. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
T. Glória a vós, Senhor. 
S. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma 
alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas 
roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma 
lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe 

Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então 
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é bom 
ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra 
para Moisés e outra para Elias”. Pedro não sabia o que 
dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu 
uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem 
saiu uma voz: “Este é o meu filho amado. Escutai o que 
ele diz!” E, de repente, olhando em volta, não viram 
mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao 
descerem da montanha Jesus ordenou que não contassem 
a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem 
tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa 
ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer 
“ressuscitar dos mortos”. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. A Deus, que sempre se transfigura em amor e 
misericórdia por nós, apresentemos nossas orações, para 
que seu auxílio nos venha.
L. Senhor, luz bendita que ilumina os povos, concedei 
aos cristãos que se preparam para a iniciação na fé, a 
graça de vos conhecer, nós vos pedimos:
T. Sede, Senhor Deus, nossa luz e salvação!
L. Senhor, que não desamparais nenhum de vossos Filhos, 
dai aos vossos servos com o dom da fortaleza, para que 
sejam perseverantes nos propósitos quaresmais, nós vos 
pedimos:
T. Sede, Senhor Deus, nossa luz e salvação!
L. Senhor, que nos presenteaste com vosso Filho, permiti 
que as nossas comunidades confiem cada vez mais em 
vossa providência, nós vos pedimos:
T. Sede, Senhor Deus, nossa luz e salvação!
L. Senhor, que o desejo de todo ser humano seja lutar 
contra todos os tipos de violência. Nós vos pedimos, 
rezando juntos:
T. Deus e Pai, / nós vos louvamos pelo vosso infinito amor 
/ e vos agradecemos por terdes enviado Jesus, / o Filho 
amado, nosso irmão. / Ele veio trazer paz e fraternidade 
à terra / e, cheio de ternura e compaixão, / sempre viveu 
relações repletas / de perdão e misericórdia. / Derramai 
sobre nós o Espírito Santo, / para que, com o coração 
convertido, / acolhamos o projeto de Jesus / e sejamos 
construtores de uma sociedade justa e sem violência, / 
para que, no mundo inteiro, / cresça o vosso Reino de 
liberdade, verdade e paz.

(Preces da comunidade)
S. Ouvi, Senhor, as preces dos vossos filhos; que nesta 
caminhada quaresmal, possam transfigurar-se em 
discípulos novos. P.C.N.S.
T. Amém!



consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI,	TODOS,	 E	COMEI:	 ISTO	É	O	MEU	CORPO,	
QUE	SERÁ	ENTREGUE	POR	VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI,	TODOS,	E	BEBEI:	ESTE	É	O	CÁLICE	DO	MEU	
SANGUE,	O	SANGUE	DA	NOVA	E	ETERNA	ALIANÇA,	
QUE	 SERÁ	DERRAMADO	POR	VÓS	 E	 POR	TODOS	
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem 
Maria, Mãe de Deus; São José, seu esposo; os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa Francisco o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos 
e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram 
na	 vossa	 amizade.	Unidos	 a	 eles,	 esperamos	 também	
nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo 
o meu amor: escutai-o!

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. A melhor oferta é a doação de 
vida, plena, sem restrições, ao Pai do 
céu. Apresentemos nossa vida diante 
da presença de Deus. 

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS [H. ABC L., p.59]

1. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador. / O 
pão que nós recebemos / é prova do seu amor, / é o 
fruto de sua terra, do povo trabalhador, / na missa é 
transformado / no Corpo do Salvador.

Bendito seja Deus, / bendito seu amor! / Bendito seja 
Deus, / Pai Onipotente, nosso Criador! (2x).
2. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador. / O vinho 

que recebemos / é prova do seu amor, / é o fruto de sua 
terra, do povo trabalhador, / na missa é transformado 
/ no Sangue do Salvador.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para 
a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa 
Igreja. 

S. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e 
nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. 
P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio: A transfiguração do Senhor)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação. 
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a 
própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, 
todo o seu esplendor. E com o testemunho da Lei e dos 
Profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina 
que, pela Paixão e Cruz, chegará à glória da ressurreição. 
E, enquanto esperamos a realização plena de vossas 
promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo 
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 



16. CANTO DE COMUNHÃO
Então, da nuvem luminosa / seguia uma voz: / “Este é 
o meu Filho Amado! / Escutem sempre o que ele diz”!
1. Feliz aquele homem que não anda/ conforme os 

conselhos dos perversos; 
2. Que não entra no caminho dos malvados / nem junto 

aos zombadores vai sentar-se; 
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus / e a medita, 

dia e noite, sem cessar. 
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore / que à beira 

da torrente está plantada; 
5. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo / e jamais as 

suas folhas vão murchar. 
6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, / mas a estrada 

dos malvados leva à morte.

Pós-comunhão [inspirado em Mc 9, 2-10]

1. Quando entre nós estás / tudo em torno se transforma 
/ mesmo se o inverno vem, / resplandece sempre o Sol 
/ tudo parece ouro / a névoa se dilui / e como no Tabor 
/ tudo se transfigura.

2. Quando entre nós estás / tudo é sabedoria / nos 
transfigura em ti / novos todos nos sentimos / como 
discípulos / plenos de paraíso / celeste música / e ficar 
nós queremos / sempre contigo, e em ti entre nós.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.C.N.S.
T. Amém.
 

A. Estar na presença de Deus 
é maravilhoso. Na saída desta 
celebração, levemos Jesus aos 
irmãos e permitamos que Deus 
nos use como instrumento para a 
felicidade e a salvação!

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
(Oração sobre o povo. Missal, p.531, n. 1)
S. Ó Deus, sede compassivo para com vosso povo, e não 
falte vossa ajuda, nesta vida, aos que lutam pela vida 
eterna. P.C.N.S.
T. Amém.

19. HINO DA CF 2018

1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, / a tua Igreja 
se propõe a superar / a violência que está nas mãos 
do mundo, / e sai do íntimo de quem não sabe amar.

Fraternidade é superar a violência! / É derramar, em vez de 
sangue, mais perdão! / É fermentar na humanidade o amor 
fraterno! //: Pois Jesus disse que “somos todos irmãos”://
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho, / e cultivá-

los com carinho e proteção, / não mais verá a violência 
em sua terra. / Levar a paz é compromisso do cristão!

3. Exclusão que leva à morte tanta gente, / corrompe vidas 
e destrói a criação. / “Basta de guerra e violência, ó Deus 
clemente!”:  / é o clamor dos filhos teus em oração.

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, / pleno de paz, 
de harmonia e de unidade. / Sonhamos ver um novo céu 
e nova terra: / homens na roda da feliz fraternidade.

5. Tua Igreja tem o coração aberto / e nos ensina o amor 
a cada irmão. / Em Jesus Cristo, acolhe, ama e perdoa, 
/ quem fez o mal, caiu em si, e quer perdão.
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RITOS FINAIS

O que nos diz a transfiguração de Jesus? Em uma 
linguagem clara, nos diz que nossa vocação é sermos 
“filhos de Deus” e nossa pátria é o céu de onde veio Jesus.

Os três apóstolos que estavam com Jesus na 
montanha, em plena noite, percebem que Jesus se 
transformou. A figura familiar e o aspecto habitual que 
ele tinha no convívio do dia a dia muda. Os apóstolos se 
dão conta de que o aspecto normal terreno-humano não 
expressava toda a realidade a respeito dele. Percebem 
que debaixo do aspecto humano, terreno de Jesus, se 
esconde sua realidade divina e sobre humana.

Deus proclama Jesus “seu filho predileto”, Moisés 
e Elias são seus servidores. Enfim, Jesus manifesta que 
ele é humano, mas também divino. A transfiguração é 
o ponto culminante da revelação de Jesus.

Para nós este fato deixa claro que Jesus mostra 
também a verdadeira vocação de cada ser humano: 
tornar-se filho, filha de Deus por adoção. Deus vai nos 
transfigurando pouco a pouco, se a fé que temos em 
Jesus for autêntica e vivida com decisão.

Esta fé deve influir na nossa vida e ajudar-nos 
a “transfigurar” nossa realidade. A Campanha da 
Fraternidade de 2018, nos convida a trabalhar para que 
a violência desapareça de nossos relacionamentos e dê 
lugar a uma “cultura da ternura”, capaz de trazer a paz 
que tanto desejamos.

Nesta quaresma redobremos nosso desejo de 
conversão ao Evangelho da Paz e vivamos a bem-
aventurança da paz: “Bem-aventurados os pacíficos, 
porque serão chamados filhos de Deus” (Mt 5,9). 
Seremos herdeiros de novo céu e nova terra (Ap 21,1) 
transfigurados pela redenção trazida por Jesus.

+ D. Pedro Carlos Cipollini
Bispo diocesano de Santo André

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
A Cultura da Ternura


