
RITOS INICIAIS

ANO VOCACIONAL DIOCESANO
2O DOMINGO DA QUARESMA

 

A. Caríssimos irmãos e irmãs, 
reunidos na casa do Pai, casa 
de comunhão e de amor, somos 
convidados a celebrar com 
devoção e piedade este tempo 
quaresmal, em que devemos 
estar ainda mais atentos às nossas 
atitudes e à nossa vivência cristã. 
Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre! / Que 
os inimigos não triunfem sobre o povo! / De suas 
angústias, ó Senhor, livra tua gente!
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma, / em 

ti confio: que eu não seja envergonhado. / Não 
se envergonhe quem em ti põe sua esperança, / 
mas, sim, quem nega por um nada sua fé!

2. Mostra-me, Senhor os teus caminhos, / e faz-me 
conhecer a tua estrada! / Tua verdade me oriente e 
me conduza, / porque és o Deus da minha salvação!

3. Recorda, Senhor meu Deus tua ternura / e a 
tua compaixão que são eternas. / Não recordes 
meus pecados quando jovem, / nem te lembres 
de minhas faltas e delitos.

Ou:
Ele chamará por mim! / Então, ouvidos lhe darei! 
//: Salvação, vida sem fim / e de glória o cobrirei!://
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”.
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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. Nenhum mal há de chegar perto de ti, / nem a 
desgraça baterá à tua porta, / pois o Senhor deu 
uma ordem a seus anjos, / para em todos os 
caminhos te guardarem. 

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, nós também somos 
convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa)

S. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos 
mutuamente antes de nos aproximarmos do vosso 
altar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério 
da reconciliação, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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. Acolher a Palavra de Deus 
é escutar com amor, confiar 
em seus ensinamentos, seguir o 
caminho que ele nos indicar e nos 
deixar transfigurar pela sua luz. 
Ouçamos com atenção!
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5. PRIMEIRA LEITURA (Gn 12,1-4a)
Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: "Sai da tua 
terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para 
a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande 
povo e te abençoarei: engrandecerei o teu nome, 
de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei 
os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; em ti serão abençoadas todas as 
famílias da terra!" E Abrão partiu, como o Senhor 
lhe havia dito. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL [Sl 32 (33)]
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, / venha a 
vossa salvação!
•	 Pois	reta	é	a	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!

7. SEGUNDA LEITURA (2Tm 1,8b-10)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado 
pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou 
com uma vocação santa, não devido às nossas 
obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua 
graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda 
a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela 
manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele 
não só destruiu a morte, como também fez brilhar 
a vida e a imortalidade por meio do Evangelho.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor e glória a ti, Senhor, / Cristo, Palavra de 
Deus, / Cristo, Palavra de Deus!
De uma nuvem brilhante falou Deus, o Pai: / “O 
meu Filho querido, ó povo, escutai!”

9. EVANGELHO (Mt 17,1-9)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à 
parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado 
diante deles; o seu rosto brilhou como o sol, e as 
suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto 
apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com 
Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: "Senhor, 
é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três 
tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para 
Elias". Pedro ainda estava falando, quando uma 

nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da 
nuvem uma voz dizia: “Este é o meu Filho amado, 
no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!” 
Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito 
assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se 
aproximou, tocou neles e disse: "Levantai-vos e não 
tenhais medo". Os discípulos ergueram os olhos e 
não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. 
Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: 
"Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho 
do Homem tenha ressuscitado dos mortos".
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ

11. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, é preciso rezar em todo tempo; 
mas sobretudo nestes dias da Quaresma devemos 
elevar nossa oração a Deus, em fervorosa vigília 
com o Cristo.
L. Senhor, olhai por vossa Igreja, para que seja 
perseverante em sua missão evangelizadora e 
não seja manchada pelos erros daqueles que não 
praticam a justiça e a fraternidade, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L.  Senhor, santificai e protegei as nossas 
comunidades, para que sejam sempre fiéis aos 
compromissos pastorais, se fortalecendo, a cada 
dia, com a oração, a penitência e o jejum, como 
autênticos cristãos, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor. 
L. Senhor, neste Ano Vocacional Diocesano, suscitai 
santas e dignas vocações para a vossa messe e 
abençoai todos os vocacionados e seminaristas, 
as nossas famílias, todos os leigos engajados e 
comprometidos com o Reino, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.

(Preces da comunidade)
S. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para 
vós de todo o coração, para que receba da vossa 
misericórdia o que ousa pedir em suas súplicas. 
P.C.N.S.
T. Amém.

A. Com o pão e o vinho que 
agora ofertamos, que serão 
transformados no Corpo e no 
Sangue de Cristo, sejamos, 
também nós, transformados por 
este mistério de amor e de fé, 
tornando-nos mais humanos e 
solidários. Cantemos.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. A abstinência quaresmal / vós consagrastes, ó 

Jesus; / pelo jejum e pela prece, / nos conduzis 
da treva à luz.

2. Ficai presente agora à Igreja, / ficai presente à 
penitência, / pela qual vos suplicamos / para os 
pecados indulgência.
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S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
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.

3. Por vossa graça, perdoai / as nossas culpas do 
passado; / contra as futuras protegei-nos, / manso 
Jesus, Pastor amado.

4. Para que nós, purificados / por esses ritos anuais, / nos 
preparemos, reverentes, / para gozar os dons pascais.

5. Todo o universo vos adore, / Trindade Santa, 
Sumo Bem. / Novos, por graça, vos cantemos / 
um canto novo e belo. Amém.

Ou:
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 Próprio
“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 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!



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

16. CANTO DE COMUNHÃO
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 das 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. Pai e Filho e Espírito Amor, /  um só Deus, vida 
e paz, sumo bem, / concedei-nos por vossa 
presença / esta glória no Reino. Amém!

Ou:
Então da nuvem luminosa se ouvia uma voz: / “Este 
é 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.

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. 

18. AVISOS

19. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL
A. A nossa primeira vocação é à vida, dom de 
Deus. Devemos sempre rezar pela vocação familiar, 
da qual brotam todas as outras, pelos religiosos e 

RITOS FINAIS

COMISSÃO DIOCESANA DE LITURGIA - Equipe de Redação ABC 
Litúrgico - Praça do Carmo, 36 - 09010-020 - Santo André / SP
Responsável: Pe. Guilherme Franco Octaviano - Revisão: Mário Gurgel 
- Ilustrações: Antônio de P. Luz - Diagramação: Fábio Crepaldi 
- Cantos: Setor Música - Jornalista Responsável: Fábio Sales (MTB 
59633) - Tiragem: 80 mil - Impressão: www.aarte.com.br - Contato: 
abcliturgico@diocesesa.org.br

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

religiosas, leigos e missionários, que se dedicam a 
realizar as obras do Senhor.  Mais ainda, rezar e 
cuidar das vocações sacerdotais, pois é através de 
suas mãos ungidas, que trazem o “Cristo Eucaristia” 
para nós. Rezemos juntos:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os 
apóstolos a vos seguirem, / continuai a passar pelos 
nossos caminhos, / pelas nossas famílias, / pelas 
nossas escolas, / e continuai a repetir o convite / a 
muitos dos nossos jovens. / Dai coragem às pessoas 
convidadas. / Dai força para que vos sejam fiéis / na 
missão de apóstolos leigos, / sacerdotes, / diáconos, 
/ religiosos e religiosas, / para o bem do Povo de 
Deus / e de toda a humanidade. Amém!
[Oração de São Paulo VI]

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
“Tempo da Quaresma” (Missal, p.521)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, 
como concedeu ao filho pródigo, a alegria do 
retorno à casa. 
T. Amém!
S. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de 
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão.
T. Amém!
S. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T. Amém!

21. HINO DA CF 2020
1. Deus de amor e de ternura, contemplamos / 

este mundo tão bonito que nos deste. / Desse 
dom, fonte da vida, recordamos: / cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Peregrinos, aprendemos nesta estrada / o que o 
“bom samaritano” ensinou: / ao passar por uma 
vida ameaçada, / ele a viu, se compadeceu e cuidou. 
2. 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.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida; / ver felizes 
os teus filhos, tuas filhas; / é a justiça para todos, sem 
medida; / é formarmos, no amor, bela família.

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância, / da 
violência, da mentira e da ambição. / Mas 
também o preconceito, a intolerância. / O 
caminho é a justiça e conversão.
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