
Anim. Neste Domingo, celebramos 
a transfiguração do Senhor e 
damos mais um passo no caminho 
penitencial da Quaresma. Inspi
remonos no Cristo, que  afasta 
o “triunfalismo” e assume o ca
minho da Cruz como método de 
vida e paradigma de salvação. 
Dessa forma, triunfemos também 
por meio da oração, do jejum e 
da esmola e sejamos autênticos 
discípulos missionários Daquele 
que se fez um de nós para que 
pudéssemos participar da vida 
divina. 

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA (Cd-CF 2012)

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, 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 ca-
minhos, * 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

4. O Senhor é piedade e retidão, * 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores. * Ele dirige os hu-
mildes na justiça, * e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.

5. Verdade e amor são os cami-
nhos do Senhor * para quem se-
gue sua aliança e seus preceitos. 
* Ó Senhor, por teu nome e tua 
honra, * perdoa os meus peca-
dos que são tantos.

 
2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. No tempo sagrado da Quares-
ma, somos convidados a morrer ao 
pecado e ressurgir para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, mi-
nha tão grande culpa. E peço à 
virgem Maria, aos anjos e san-
tos e a vós, irmãos e irmãs, que 

Ritos iniciais

rogueis por mim a Deus, nosso 
senhor.   
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.
KyRIe

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. oRAÇÃo

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
que nos mandastes ouvir o vosso 
Filho amado, alimentai nosso es-
pírito com a vossa palavra, para 
que, purificado o olhar de nossa 
fé, nos alegremos com a visão da 
vossa glória. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa
Anim. Ouçamos as leituras com 
devoção e participemos da glória 
de Jesus, assumindo com ele o ca
minho da cruz.

5. PRIMeIRA LeITuRA 
(Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

Leitura do Livro do Gênesis 
Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão 
à prova. Chamando-o, disse: 
“Abraão!” E ele respondeu: “Aqui 
estou”. 2E Deus disse: “Toma teu 
filho único, Isaac, a quem tanto 
amas, dirige-te à terra de Moriá, 
e oferece-o ali em holocausto so-
bre um monte que eu te indicar”. 
9Chegados ao lugar indicado por 
Deus, Abraão ergueu um altar, co-
locou a lenha em cima, amarrou 
o filho e o pôs sobre a lenha em 
cima do altar. 10Depois, estendeu a 
mão, empunhando a faca para sa-



crificar o filho. 11E eis que o anjo 
do Senhor gritou do céu, dizendo: 
“Abraão! Abraão!” Ele respondeu: 
“Aqui estou!” 12E o anjo lhe disse: 
“Não estendas a mão contra teu fi-
lho e não lhe faças nenhum mal! 
Agora sei que temes a Deus, pois 
não me recusaste teu filho único”. 
13Abraão, erguendo os olhos, viu 
um carneiro preso num espinheiro 
pelos chifres; foi buscá-lo e ofere-
ceu-o em holocausto no lugar do 
seu filho. 15O anjo do Senhor cha-
mou Abraão, pela segunda vez, do 
céu, 16e lhe disse: “Juro por mim 
mesmo - oráculo do Senhor -, uma 
vez que agiste deste modo e não 
me recusaste teu filho único, 17eu 
te abençoarei e tornarei tão nume-
rosa tua descendência como as es-
trelas do céu e como as areias da 
praia do mar. Teus descendentes 
conquistarão as cidades dos inimi-
gos. 18Por tua descendência serão 
abençoadas todas as nações da ter-
ra, porque me obedeceste”. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. sALMo ResPoNsoRIAL sl 115(116B).
(Cd XIv Fx5 )

Andarei junto a Deus na terra 
dos vivos! 

1. Guardarei a minha fé, mesmo di-
zendo: * “É demais o sofrimento 
em minha vida!” * É sentida por 
demais pelo Senhor * a morte de 
seus santos, seus amigos.

2. Eis que sou o vosso servo, ó 
Senhor, * mas me quebrastes 
os grilhões da escravidão. * Por 
isso oferto um sacrifício de lou-
vor, * invocando o nome santo 
do Senhor.

3. 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: 31Se Deus é por nós, quem 
será contra nós? 32Deus que não 
poupou seu próprio filho, mas 
o entregou por todos nós, como 
não nos daria tudo junto com ele? 
33Quem acusará os escolhidos de 
Deus? Deus, que os declara justos? 
34Quem condenará? Jesus Cristo, 

que morreu, mais ainda, que res-
suscitou, e está, à direita de Deus, 
intercedendo por nós? 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(Cd CF 2012)

Louvor e glória a ti, Senhor, 
* Cristo, palavra de Deus! * 
Cristo, palavra de Deus!
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)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 2Jesus tomou 
consigo Pedro, Tiago e João, e 
os levou sozinhos a um lugar à 
parte sobre uma alta montanha. 
E transfigurou-se diante deles. 
3Suas roupas ficaram brilhantes e 
tão brancas como nenhuma lava-
deira sobre a terra poderia alvejar. 
4Apareceram-lhe Elias e Moisés, e 
estavam conversando com Jesus. 
5Então Pedro tomou a palavra e 
disse a Jesus: “Mestre, é bom fi-
carmos aqui. Vamos fazer três ten-
das: uma para ti, outra para Moisés 
e outra para Elias”. 6Pedro não sa-
bia o que dizer, pois estavam todos 
com muito medo. 7Então desceu 
uma nuvem e os encobriu com sua 
sombra. E da nuvem saiu uma voz: 
“Este é o meu Filho amado. Escu-
tai o que ele diz!” 8E, de repente, 
olhando em volta, não viram mais 
ninguém, a não ser somente Jesus 
com eles. 9Ao descerem da mon-
tanha, Jesus ordenou que não con-
tassem a ninguém o que tinham 
visto, até que o Filho do Homem 
tivesse ressuscitado dos mortos. 
10Eles observaram esta ordem, mas 
comentavam entre si o que queria 
dizer “ressuscitar dos mortos”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HoMILIA

11. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ T. 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.
T. Amém.

12. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Elevemos nossas preces a Deus 
Pai, para aprofundarmos o ca-
minho quaresmal em busca da 
transfiguração de nossas vidas e 
da reconfiguração das estruturas 
sociais, sobretudo no mundo da 
Saúde Pública, de tal modo que 
possam ser o que se propõem. Re-
zemos confiantes:  
T. Que a vossa Salvação ilumi-
ne o mundo.
1. Ornai a Santa Igreja com o Amor 
de Deus e a fidelidade ao Cristo. 
2. Não permitais que nos acomo-
demos diante da situação em que 
se encontra a Saúde Pública em 
nosso País. 
3. Mostrai-nos o caminho para 
construirmos um sistema de Saú-
de Pública eficiente e acessível a 
todos. 
4. Fazei-nos discípulos do Amor e 
missionários da Paz. 
5. Dai-nos a graça de nos espe-
lharmos no Cristo transfigurado e 
crucificado.
6. Purificai nossos corações e 
mentes para chegarmos à Páscoa 
totalmente transformados. 
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

LituRgia EucaRística
13. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs 
(CF - 2012)

Eis o tempo de conversão, * 
eis o dia da salvação: * Ao Pai 
voltemos, juntos andemos. * 
Eis o tempo de conversão!



glória da ressurreição. E, enquanto 
esperamos a realização plena de vos-
sas promessas, com os anjos e com 
todos os santos nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. santo,santo, santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo   e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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.
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 ReMIs-
sÃo dos PeCAdos. FAZeI 
IsTo eM MeMÓRIA de MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Bento, com 
o nosso bispo Odilo e todos os mi-
nistros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei-
os junto a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.

1a. Os caminhos do Senhor * são 
verdade, são amor: * dirigi os 
passos meus: * em vós espero, 
Ó Senhor!

b. Ele guia ao bom caminho * 
quem errou e quer voltar: * Ele 
é bom, fiel e justo: * Ele busca e 
vem salvar.

2a. Viverei com o Senhor: * Ele 
é o meu sustento. * Eu confio, 
mesmo quando * minha dor não 
mais aguento.

b. Tem valor aos olhos seus * meu 
sofrer e meu morrer: * libertai o 
vosso servo * e fazei-o reviver!

3a. A Palavra do Senhor * é a luz 
do meu caminho; * Ela é vida, 
é alegria: * vou guardá-la com 
carinho.

b. Sua lei, seu mandamento * é vi-
ver a caridade: * Caminhemos 
todos juntos, * construindo a 
unidade!

14. oRAÇÃo 

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

(Sobre as oferendas)
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
estas oferendas lavem os nossos 
pecados e nos santifiquem intei-
ramente para celebrarmos a Pás-
coa. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

15. oRAÇÃo euCARÍsTICA II
(Prefácio:A transfiguração do Senhor, p.189)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. 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, simboliza-
dos em Moisés e Elias, nos ensina 
que, pela Paixão e Cruz, chegará à 

Rito da comunhão

16. RITo dA CoMuNHÃo

P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ...
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.



Ritos Finais

T. Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTo de CoMuNHÃo 
(Cd CF 2012)

“Este é meu Filho muito ama-
do: Escutai-o todos vós!” * 
Então o vosso coração se ale-
grará e, em vossos olhos bri-
lhará a sua luz!

1. A beleza da glória celeste * que 
a Igreja esperando procura, * 
Cristo a mostra no alto do mon-
te, * 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 profe-
tas * e da graça estando presen-
tes, * 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 prepa-
rado * aos que o seguem, viven-
do no amor.

5. Da sagrada visão, o mistério * er-
gue 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!

18. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. Oremos (silêncio): Nós comun-
gamos, Senhor Deus, no mistério 
da vossa glória, e nos empenha-
mos em render-vos graças, por-
que nos concedeis, ainda na ter-

ra, participar das coisas do céu. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

19. oRAÇÃo dA CAMPANHA dA 
FRATeRNIdAde 2012

Senhor Deus de amor,/Pai de 
bondade,/nós vos louvamos e 
agradecemos pelo dom da vida,/
pelo amor com que cuidais de 
toda a criação./ Vosso Filho Je-
sus Cristo,/em sua misericórdia, 
assumiu a cruz dos enfermos / 
e de todos os sofredores. /Sobre 
eles derramou a esperança de 
vida em plenitude. /Enviai-nos, 
Senhor, o vosso Espírito. /Guiai 
a vossa Igreja, para que ela, pela 
conversão /se faça sempre mais, 
solidária às dores e enfermida-
des do povo, /e que a saúde se 
difunda sobre a terra. /Amém.
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P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
21. CANTo FINAL: HINo dA CF 2012

1. Ah! Quanta espera, desde as 
frias madrugadas, * pelo remé-
dio para aliviar a dor!... * Este 
é teu povo, em longas filas nas 
calçadas, * a mendigar pela saú-
de, meu Senhor!
Tu, que vieste pra que todos 
tenham vida, * cura teu povo 
dessa dor em que se encerra; 
* que a fé nos salve e nos dê 
força nessa lida, * e que a saú-
de se difunda sobre a terra! 

2. Ah! Quanta gente que, ao che-
gar aos hospitais, * fica a sofrer 
sem leito e sem medicamen-
to!...* Olha, Senhor, a gente não 
suporta mais ,* Filho de Deus, 
com esse indigno tratamento!

3. Ah! Não é justo, meu Senhor, 
ver o teu povo * em sofrimento 
e privação quando há riqueza! 
* Com tua força, nós veremos 
mundo novo, * com mais justi-
ça, mais saúde, mais beleza!

4. Ah! Na saúde, já é quase escuri-
dão... * Fica conosco nessa noi-
te, meu Senhor, * tu que enxer-
gaste, do teu povo, a aflição * e 
que desceste pra curar a sua dor.

5. Ah! Que alegria ver quem cuida 
dessa gente * com a compaixão 
daquele bom samaritano... * 
Que se converta esse trabalho 
na semente * de um tratamento 
para todos mais humano!

6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão é 
a tua cruz! * Sê nossa força, nossa 
luz e salvação! * - Queremos ser 
aquele toque, meu Jesus, * que traz 
saúde pro doente, nosso irmão.

20. BÊNÇÃo e desPedIdA 
Tempo da Quaresma 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, con-
ceda a todos vós, como concedeu 
ao filho pródigo, a alegria do re-
torno à casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo 
de oração e de vida, vos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma ver-
dadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e for-
taleza vos sustente na luta contra 
o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.
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