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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA1  
Em nome de Cristo, nós vos supli-
camos: Deixai-vos reconciliar com 
Deus!
É agora o tempo favorável, é agora 
o dia da salvação! (bis)
1. Buscai o Senhor enquanto pode 
ser achado, / Invocai-o enquanto 
ele está perto!
2. Abandone o ímpio seu caminho 
/ E o homem injusto suas maquina-
ções.
3. Volte ao Senhor, que terá pieda-
de dele, / Volte para Deus, que é 
generoso no perdão!

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, es-
tamos no segundo domingo de 
nosso caminho quaresmal rumo 
à Páscoa. Assim como Jesus cha-
mou seus discípulos para o monte 
Tabor, para ali ser transfigurado, 
hoje Ele nos chama para fazer-
mos a mesma experiência. Este 
lugar sagrado em que nos reuni-
mos torna-se, para nós, um es-
paço da manifestação da glória 
do Senhor, da qual participamos 
sacramentalmente pelo Batismo, 
sinal antecipado de nossa Páscoa.

ATO PENITENCIAL3
P. Nesta Quaresma, tempo favorá-
vel de nossa conversão para o Se-
nhor, somos convidados a reconhe-
cer nossos pecados. Necessitados 
de que a misericórdia do Senhor 
nos alcance, supliquemos:

(Silêncio)
P. Senhor, que fazeis passar da mor-
te para a vida quem ouve a vossa 
palavra, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que quisestes ser levanta-
do da terra, para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos submeteis ao jul-
gamento da vossa cruz, tende pie-
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

ORAÇÃO4
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
nos mandastes ouvir o vosso Filho 
amado, alimentai nosso espírito 
com a vossa palavra, para que, puri-

ficado o olhar de nossa fé, nos ale-
gremos com a visão da vossa glória. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Obedientes ao Pai do céu que 
nos apresenta seu Filho amado e 
nos manda escutá-lo, acolhamos o 
dom da sua Palavra.

PRIMEIRA LEITURA
(Gn 15, 5-12.17-18)5

Leitura do Livro do Gênesis. Naque-
les dias, ⁵o Senhor conduziu Abraão 
para fora e disse-lhe: “Olha para 
o céu e conta as estrelas, se fores 
capaz!” E acrescentou: “Assim será 
a tua descendência”. ⁶Abrão teve 
fé no Senhor, que considerou isso 
como justiça. ⁷E lhe disse: “Eu sou 
o Senhor que te fez sair de Ur dos 
caldeus, para te dar em possessão 
esta terra”. ⁸Abrão lhe perguntou: 
“Senhor Deus, como poderei saber 
que vou possuí-la?” ⁹E o Senhor lhe 
disse: “Traze-me uma novilha de 
três anos, uma cabra de três anos, 
um carneiro de três anos, além 
de uma rola e de uma pombinha”. 
¹⁰Abrão trouxe tudo e dividiu os ani-
mais pelo meio, mas não as aves, 
colocando as respectivas partes 
uma frente à outra. ¹¹Aves de rapina 
se precipitaram sobre os cadáveres, 
mas Abrão as enxotou. ¹²Quando 
o sol já se ia pondo, caiu um sono 
profundo sobre Abrão e ele foi to-
mado de grande e misterioso terror. 
¹⁷Quando o sol se pôs e escureceu, 
apareceu um braseiro fumegante 
e uma tocha de fogo, que passa-
ram por entre os animais divididos. 
¹⁸Naquele dia o Senhor fez aliança 
com Abrão, dizendo: “Aos teus des-
cendentes darei esta terra, desde o 
rio do Egito até o grande rio, o Eu-
frates”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.



2

SALMO                      26(27) 6
O Senhor é minha luz, é minha luz 
e salvação!
1. O Senhor é minha luz e salvação; 
/ de quem eu terei medo? / O Se-
nhor é a proteção da minha vida; / 
perante quem eu temerei?
2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu ape-
lo, / atendei por compaixão! / Meu 
coração fala convosco confiante; / é  
vossa face que eu procuro!
3. Não afasteis em vossa ira o vos-
so servo, / sois vós o meu auxílio! / 
Não me esqueçais, nem me deixeis 
abandonado, / meu Deus e Salva-
dor!
4. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver / na terra dos viventes. / 
Espera no Senhor e tem coragem / 
espera no Senhor!

SEGUNDA LEITURA
(Fl 3,17-21 4,1)

7
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses. -17Sede meus imitado-
res, irmãos, e observai os que vi-
vem de acordo com o exemplo que 
nós damos. 18Já vos disse muitas 
vezes, e agora o repito, chorando: 
há muitos por aí que se comportam 
como inimigos da cruz de Cristo. 19O 
fim deles é a perdição, o deus deles 
é o estômago, a glória deles está no 
que é vergonhoso e só pensam nas 
coisas terrenas. 20Nós, porém, so-
mos cidadãos do céu. De lá aguar-
damos o nosso Salvador, o Senhor, 
Jesus Cristo. 21Ele transformará o 
nosso corpo humilhado e o tornará 
semelhante ao seu corpo glorioso, 
com o poder que tem de sujeitar 
a si todas as coisas. 4,1Assim, meus 
irmãos, a quem quero bem e dos 
quais sinto saudade, minha alegria, 
minha coroa, meus amigos, conti-
nuai firmes no Senhor. - Palavra do 
Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO8
(Cantando Salmos e Aclamações, 181 p)

Jesus Cristo, sois bendito, o Ungido 
de Deus Pai!
Numa nuvem resplendente fez-se 
ouvir a voz do Pai; Eis meu Filho 
muito amado, escutai-o, todos vós. 

EVANGELHO
(Lc 9, 28b-36)9

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 28Jesus levou 
consigo Pedro, João e Tiago, e subiu 
à montanha para rezar. 29Enquanto 
rezava, seu rosto mudou de aparên-
cia e sua roupa ficou muito branca 
e brilhante. 30Eis que dois homens 
estavam conversando com Jesus: 
eram Moisés e Elias. 31Eles aparece-
ram revestidos de glória e conver-
savam sobre a morte, que Jesus iria 
sofrer em Jerusalém. 32Pedro e os 
companheiros estavam com muito 
sono. Ao despertarem, viram a gló-
ria de Jesus e os dois homens que 
estavam com ele. 33E quando estes 
homens se iam afastando, Pedro 
disse a Jesus: “Mestre, é bom estar-
mos aqui. Vamos fazer três tendas: 
uma para ti, outra para Moisés e 
outra para Elias”. Pedro não sabia 
o que estava dizendo. 34Ele estava 
ainda falando, quando apareceu 
uma nuvem que os cobriu com sua 
sombra. Os discípulos ficaram com 
medo ao entrarem dentro da nu-
vem. 35Da nuvem, porém, saiu uma 
voz que dizia: “Este é o meu Filho, 
o Escolhido. Escutai o que ele diz!” 
36Enquanto a voz ressoava, Jesus 
encontrou-se sozinho. Os discípulos 
ficaram calados e naqueles dias não 
contaram a ninguém nada do que 
tinham visto. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA10

PROFISSÃO DE FÉ11
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; / nas-
ceu da Virgem Maria; / padeceu 
sob Pôncio Pilatos, / foi crucifica-
do, 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 san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a 
Palavra do Senhor e respondendo 
a ela com nossa profissão de fé, 
voltemo-nos para Deus, nosso Pai, 
suplicando: 

T. Transfigurai-nos na glória do vos-
so Filho, Senhor!
1. Pai Santo, que nos ordenastes es-
cutar o vosso Filho; dai-nos a graça 
de, neste tempo quaresmal, meditar 
mais intensamente a vossa Palavra.
2. Pai Santo, que acompanhais to-
dos aqueles que anunciam o Evan-
gelho de vosso Filho; concedei-nos 
a graça de sermos fiéis àquilo que 
pregamos e testemunhar a nossa 
fé no dia a dia, mesmo nas tribula-
ções.
3. Pai Santo, que pusestes toda vos-
sa alegria em vosso Filho, concedei 
à vossa Igreja em São Paulo redes-
cobrir a alegria do Evangelho empe-
nhando-se no caminho sinodal.
4. Pai Santo, que nos chamastes à 
santidade, concedei-nos alcançar 
nossa santificação dando testemu-
nho em favor de políticas públicas 
que favoreçam nossa convivência 
solidária.

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano: 
T. Pai misericordioso e compassivo, 
/ que governais o mundo com jus-
tiça e amor, / dai-nos um coração 
sábio para reconhecer a presença 
do vosso Reino entre nós. / Em sua 
grande misericórdia, Jesus, / o Fi-
lho amado, habitando entre nós / 
testemunhou o vosso infinito amor 
/e anunciou o Evangelho da fra-
ternidade e da paz. / Seu exemplo 
nos ensine / a acolher os pobres e 
marginalizados, / nossos irmãos e 
irmãs, / com políticas públicas jus-
tas, / e sejamos construtores de 
uma sociedade humana e solidá-
ria. / O divino Espírito acenda em 
nossa Igreja / a caridade sincera e 
o amor fraterno; / a honestidade e 
o direito resplandeçam em nossa 
sociedade / e sejamos verdadeiros 
cidadãos do “novo céu e da nova 
terra”. / Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

13

Criai em nós um coração que seja 
puro. / Dai-nos, Senhor, um cora-
ção mais confiante. / Ó Deus, lem-
brai-vos do vosso amor: Misericór-
dia!
1. Escutai, ó Senhor Deus, minha 
oração. / Atendei a minha prece, 
ao meu clamor. Porque sois o meu 
abrigo e fortaleza, / sois a vida, sois 
amparo protetor.
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2. A minh’alma, ó Senhor, de vós 
tem sede, / como a terra sedenta 
e sem água. De ser salvo, me con-
cedei a alegria; / Perdoai-me toda 
culpa, toda mágoa. 
3. Esta terra, ó Senhor, favoreces-
tes; / Perdoastes o pecado ao vosso 
povo. / Vós sois bom, sois clemen-
te, sois perdão, / vós sois, Senhor, o 
Deus de amor a quem invoco.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Ó Deus, que estas oferendas la-
vem os nossos pecados e nos san-
tifiquem inteiramente para cele-
brarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio: A transfiguração do Senhor, MR 189 p.)

15
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, simbolizados 
em Moisés e Elias, nos ensina que, 
pela Paixão e Cruz, chegará à glória 
da ressurreição. E, enquanto espe-
ramos a realização plena de vossas 
promessas, com os anjos e com to-
dos os santos nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho 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!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas 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 Se-
nhor!
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.
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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição 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!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei 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!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apósto-
los e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arqui-diocese, e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação 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 Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-

persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
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.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO1717
Da nuvem uma voz se fez ouvir: / 
“Eis meu Filho muito amado, / nele 
está meu bem-querer! / Escutai o 
que Ele diz!” (bis)
1. Sinal de plena vida na Transfigu-
ração: o Cristo anuncia / feliz Res-
surreição!
2. Sol da liberdade / brilhou na es-
curidão: / a luz dissipa o medo / e 
vence a opressão!
3. O céu antecipado, / pulsante nes-
te chão, / é o Reino que se mostra / 
na Transfiguração!
4. Até que tudo seja / total consu-
mação, / trilhamos o caminho / da 
iluminação!
5. Trazemos a certeza / dos frutos 
da Paixão: / é vida abundante, / 
amor em profusão!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos (silêncio): Nós comunga-
mos, 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. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
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do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL20
RITOS FINAIS

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vós, como concedeu ao 
filho pródigo, a alegria do retorno à 
casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo 
de oração e de vida, vos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma verda-
deira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e fortale-
za vos sustente na luta contra o mal, 
para poderdes com Cristo celebrar 
a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T. Amém.

HINO DA CF 201921
1. “Eis que o Senhor fez conhecer a 
salvação / e revelou sua justiça às 
nações”. / Que, neste tempo qua-
resmal, nossa oração / Transforme 
a vida, nossos atos e ações.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

A TRANSFIGURAÇÃO E O TESTEMUNHO
No contexto da Sagrada Escritura 
a montanha é um lugar privilegia-
do para o encontro com Deus, por 
isso muitos templos eram edifi-
cados em lugares altos, como as 
colinas. Subir a montanha se tor-
na, então, uma atitude de buscar 
um encontro com Deus para ou-
vir o que Ele tem a dizer. Subir a 
montanha é um uma atitude que 
exige escuta, discernimento e dis-
posição, porque depois também é 
preciso descer e comprometer-se 
com aquilo que foi ouvido. Assim, 
a montanha também se torna um 
lugar de apelo para uma Igreja em 
saída.
Quando Jesus foi à montanha, le-
vando os discípulos, ele buscava 
escutar o Pai, para que sua missão 
não fosse entendida como proje-
to pessoal. Na aparição de Elias 
e Moises, o Antigo Testamento, a 
Lei e os Profetas, se esclarecem na 
pessoa de Jesus. Ele é filho ama-
do, que deve ser ouvido e segui-
do, porque foi por ele que a luz 
veio ao mundo para iluminar a 
todos. Mas o brilho dessa luz tam-
bém causa medo nos discípulos, 
que ainda não entenderam a for-
ma como o Reino acontece. Por 
isso pareceu a eles que era bom 
estar ali, e que era preciso estabe-
lecer um lugar, construir tendas e 
acomodar-se.
Mas a palavra de Jesus é descon-

certante e provocativa, porque 
ele não veio para criar uma estru-
tura de bem-estar pessoal, mas 
sim para convidar à conversão do 
coração e das atitudes. Por suas 
palavras e por seus gestos, ele 
demonstrou que “a superação da 
alienação na graça da meditação 
da Palavra nos conduz pelos cami-
nhos das obras de misericórdia” 
(Texto base – CF2019). Por esse 
motivo a escuta da Palavra de 
Deus dinamiza a vida dos discípu-
los e da Igreja, renovando sempre 
o impulso de saída, para ir de en-
contro as realidades da vida das 
pessoas.
Os cristãos são chamados à par-
ticipação e ação nas coisas do 
mundo, mas não podem esquecer 
de subir a montanha e escutar o 
que Deus fala, pois quem quer 
ser discípulo precisa aprender a 
ouvir como filho. Sem essa escu-
ta, a Igreja acabaria se tornado 
aquilo que o Papa Francisco cen-
surou dizendo que “a Igreja não 
é uma ONG”. Se os discipulos se 
envolvem com as coisas do mun-
do, com políticas públicas nesse 
caso, é para trazer a essas reali-
dades uma contribuição que vem 
da escuta de Deus. A luz de Cristo 
pode mudar a vida de uma pessoa 
e certamente também pode hu-
manizar e melhorar as instituições 
humanas. 
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Pelo direito e a Justiça libertados, 
/ Povos, nações de tantas raças e 
culturas. / Por tua graça, ó Senhor, 
ressuscitados, / Somos em Cristo, 
hoje, novas criaturas.
2. Foi no deserto que Jesus nos en-
sinou / A superar toda ganância e 
tentação. / Arrependei-vos, eis que 
o tempo já chegou. / tempo de Paz, 
Justiça e reconciliação.

3. Em Jesus Cristo uma nova aliança 
/ Quis o Senhor com o seu povo ins-
taurar. / Um novo reino de justiça e 
esperança, / fraternidade, onde to-
dos têm lugar.
4. Ser um profeta na atual socieda-
de, / Da ação política, com fé, parti-
cipar / é o dom de Deus que faz, do 
amor, fraternidade, / e bem comum 
faz bem de todos se tornar!

Dom Devair Araújo da Fonseca 
Bispo Auxiliar de SãoPaulo


