
3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento, para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor. (pausa) Confiantes no amor 
de Deus, cantemos:

Senhor, tende piedade de nós! (Bis)
/:Pelo irmão que não amei, / pelo mal que lhe causei, 
piedade!:/ (Bis)
Ó Cristo, tende piedade de nós! (Bis)
/:Pelo bem que eu não fiz, / pela paz que eu não quis, 
piedade!:/ (Bis)
Senhor, tende piedade de nós! (Bis)
/:Pelo amor que sufoquei, / pela vida que matei, 
piedade!:/ (Bis)

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. A voz do Pai revela quem é Jesus: o 
Filho de Deus e o Salvador esperado. 
Ele é a revelação de todo o seu bem-
querer pela humanidade. O esplendor 
apresentado na montanha é a certeza 
da vida que vence as trevas. Ouçamos: 

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

Leitura do Livro 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, 
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 

RITOS INICIAIS

2º DOMINGO DA QUARESMA

“Este é o meu filho amado.                    
Escutai o que ele diz!”

A. Querido povo de Deus, na montanha, 
sinal da presença e manifestação de Deus, 
Jesus revela o esplendor da glória divina. 
Dele, a lei e os profetas dão testemunho e 
o Pai pede que escute sua palavra de vida. 
A transfiguração é o prelúdio da glória da 
ressurreição, sinal da vitória do Senhor. O 
Deus da vida tem a palavra final. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. João Batista clamou no deserto: / “preparai ao Senhor 
uma estrada, / eis que o Reino de Deus está perto; / 
escutai, geração transviada!”

Mudai de vida, mudai, / convertei-vos de coração! / 
Fazei a vontade do Pai, / amai, servi aos irmãos; / fazei a 
vontade do Pai, / lutai por um mundo de irmãos; / fazei 
a vontade do Pai, / o chão é de todos, e o pão!
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, / batizado por João no 

Jordão, / inaugura o reino do Pai, / co’este santo e 
solene pregão:

3. Escutai, ó Igreja de Deus: / eis, o tempo da Graça 
chegou, / é o Senhor da Justiça que passa, / sua Páscoa 
entre nós começou!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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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
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei 
da eterna glória!
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.
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                                                               

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Façamos nossas preces confiantes na bondade do 
Senhor, pedindo-lhe a graça de escutar a sua voz. 

L. Senhor, ajudai o vosso povo a ser perseverante em meio 
às perseguições que surgem no caminho do discipulado. 
Que a certeza da vida o estimule a testemunhar a vossa 
luz, transfigurando aquilo que é contrário ao vosso 
projeto de amor, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos Senhor.

L. Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser obediente na fé, 
percorrendo os caminhos da justiça e da paz e buscando 
a vida plena para todos, a fim de que a vossa glória 
resplandeça em cada ser humano, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos Senhor.

L. Senhor, a entrega de vosso Filho é um sinal do imenso 
amor que tendes por nós. Amparai as mães e pais que 
perdem seus filhos pela violência e todos os que sofrem, 
para que encontrem alívio através da solidariedade 
e transfigurem a dor em certeza de salvação, nós vos 
pedimos:
T. Ouvi-nos Senhor.

L. Senhor, olhai pelos membros de nossa comunidade, 
para que, através do jejum, da caridade e da oração sejam 
transfigurados, assemelhando-se à imagem de Cristo, e 
caminhem sempre na vossa presença, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos Senhor.

(Preces da comunidade)
L. Rezemos juntos a oração da Campanha da Fraternidade, 
para que ela nos ajude a crescer na unidade e produza 
no meio de nós os frutos que esperamos:
T. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, / vós conduzis 
a Igreja, servidora da vida, / nos caminhos da história. / 
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua palavra, / que 
chama à conversão, / seja vossa Igreja testemunha viva 
de fraternidade / e de liberdade, de justiça e de paz. / 
Enviai o vosso Espírito da Verdade / para que a sociedade 
se abra / à aurora de um mundo justo e solidário, / sinal 
do Reino que há de vir. / Por Cristo Senhor nosso. Amém!

A. Apresentemos ao Senhor nossa 
vida e o desejo de corresponder ao 
seu amor fiel. Cantemos:

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O Pão 
que nós recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o 
fruto de sua terra do povo trabalhador.: (2x) / Na missa 
é transformado no Corpo do Salvador.
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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 Nelson, 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 
meu amor: escutai-o!

16. CANTO DE COMUNHÃO
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.

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!

4. O Senhor mandou seus anjos / pra teus passos vigiarem; 
/ eles te sustentarão / pra teus pés não tropeçarem... / 
Os perigos mais temidos / sem temor vai enfrentá-los; / 
“Já que a mim se confiou, / cuidarei de resguardá-lo!”

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.: (2x) / :É o fruto 
de sua terra do povo trabalhador.: (2x) /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 DO 2º DOMINGO DA QUARESMA

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...
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 
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!



5. Ele vai chamar por mim, / logo eu lhe responderei; / 
junto dele em sua angústia, / sou eu quem o livrarei. 
/ E assim vou glorificá-lo, / longos dias lhe darei / e a 
minha salvação / eu lhe manifestarei!

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. Há na sociedade inúmeras situações que 
precisam ser transformadas, para serem mais 
de acordo com o projeto de amor e paz de 
Deus. Somos convidados a dar testemunho 
da luz revelada em Jesus Cristo e da certeza 
da vida que se impõe sobre todos. Sigamos 
em missão, convertendo-nos cada dia mais, 
para sermos sempre servidores de todos.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)

19. CANTO (Hino da CF 2015)                                      
1. Em meio às angústias, vitórias  e lidas, / no palco do mundo, 

onde a história se faz, / sonhei uma Igreja a serviço da vida. 
/ :Eu fiz do meu povo os atores da paz!: (2x)

Quero uma Igreja solidária, / servidora e missionária, 
/que anuncia e saiba ouvir. / A lutar por dignidade, / 
por justiça e igualdade, / pois “EU VIM PARA SERVIR”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, / mas entre vocês 

bem diverso há de ser. / Quem quer ser o grande se faça 
de servo: / :Deus ama o pequeno e despreza o poder.: (2x)

3. Preciso de gente que cure feridas, / que saiba escutar, 
acolher, visitar. / Eu quero uma Igreja em constante saída, 
/ :de portas abertas, sem medo de amar!: (2x)

4. O meu Mandamento é antigo e tão novo: / amar e servir 
como faço a vocês. / Sou Mestre que escuta e cuida de seu 
povo, / :um Deus que se inclina e que lava seus pés.: (2x)

5. As chagas do ódio e da intolerância / se curam com o óleo 
do amor-compaixão. / Na luz do Evangelho, acende a 
esperança. / :Vem! Calça as sandálias, assume a missão.: 
(2x)

Semanário Litúrgico da Diocese de Santo André - Ano XXXVI
Praça do Carmo, 36 - CEP 09010-020 - Santo André - SP
Coordenação da Equipe de Redação: Pe. Joel Nery
Ilustrações: Pe. Ângelo Belloso Pena
Diagramação: Meggie Teixeira Corrêa
Cantos: Hinário ABC Litúrgico 2010-2019
Jornalista Responsável: Humberto Pastore MTB 13.382
Impressão: GR produções gráficas - Tiragem: 80 mil exemplares
www.diocesesa.org.br

RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38.
3a feira: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12.
4a feira: Jr 18,18-20; Sl 30(31); 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(105); Mt 
21,33-43.45-46.
Sábado: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32.
3o DQ: Ex 20,1-17; Sl 18(19); 1Cor 1,22-25; Jo 2,13-25.

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015 

Com o tema “Fraternidade: Igreja 
e Sociedade” e lema “Eu vim para 
servir” (cf. Mc 10, 45), a  Campanha 
da Fraternidade (CF) 2015 buscará 
recordar a vocação e missão de todo 
o cristão e das comunidades de fé, a 
partir do diálogo e colaboração entre 
Igreja e Sociedade, propostos pelo 
Concílio Ecumênico Vaticano II.

O texto base utilizado para auxiliar 
nas atividades da CF 2015 reflete 
a dimensão da vida em sociedade 
que se baseia na convivência 
coletiva, com leis e normas de 
condutas, organizada por critérios 
e, principalmente, com entidades 
que “cuidam do bem-estar daqueles 
que convivem”.

Na apresentação do texto, o bispo 
auxiliar de Brasília (DF) e secretário 
geral da CNBB, dom Leonardo Ulrich 
Steiner, explica que a Campanha da 
Fraternidade 2015 convida a refletir, 
meditar e rezar a relação entre Igreja 
e sociedade.

“Será  uma opor tun idade  de 
retomarmos os ensinamentos do 
Concílio Vaticano II. Ensinamentos 
que nos levam a ser uma Igreja 
atuante, participativa, consoladora, 
misericordiosa, samaritana. Sabemos 
que todas as pessoas que formam 
a sociedade são filhos e filhas de 
Deus. Por isso, os cristãos trabalham 
para que as estruturas, as normas, a 
organização da sociedade estejam 
a serviço de todos”, comenta dom 
Leonardo.

Proposta do subsídio

O texto base está organizado em 
quatro partes. No primeiro capítulo 
são apresentadas reflexões sobre 
“Histórico das relações Igreja e 
Sociedade no Brasil”, “A sociedade 
brasileira atual e seus desafios”, 
“O serviço da Igreja à sociedade 
brasileira” e “Igreja – Sociedade: 
convergência e divergências”.

Na segunda parte é aprofundada a 
relação Igreja e Sociedade à luz da 
palavra de Deus,  à luz do magistério 
da Igreja e à luz da doutrina social.

Já o terceiro capítulo debate uma 
visão social a partir do serviço, 
diálogo e cooperação entre Igreja 
e sociedade, além de refletir sobre 
“Dignidade humana, bem comum 
e justiça social” e “O serviço da 
Igreja à sociedade”. Nesta parte, o 
texto aponta   sugestões pastorais 
para a vivência da Campanha da 
Fraternidade nas dioceses, paróquias 
e comunidades.

O último capítulo do texto base 
apresenta os resultados da CF 2014, 
os projetos atendidos por região, 
prestação de contas do Fundo 
Nacional de Solidariedade de 2013 
(FNS) e as contribuições enviadas 
pelas dioceses, além de histórico 
das últimas Campanhas e temas 
discutidos nos anos anteriores.

Fonte: CNBB


