
Nº 2.090    (Ano B/Roxo)     2° Domingo da Quaresma           1° de março de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

CF: "Eu vim para servir"

"ESTE É O MEU FILHO AMADO, OUVI-O"

01. MOTIVAÇÃO
C. O Senhor nos chama a deixar tudo que
nos afasta do verdadeiro seguimento. A
exemplo de Jesus, queremos nos transfigu-
rar e ser envolvidos pela glória de Deus.
Refrão: Eis o tempo de conversão, eis o
dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos
andemos, eis o tempo de conversão.
C. A Campanha da Fraternidade deste ano

nos ajuda a refletir sobre a importância de
sermos Igreja na sociedade. Uma luz que
aponta caminhos numa época em mudan-
ça. No espírito da Quaresma nos coloque-
mos a caminho como discípulos missioná-
rios de Jesus.

02. CANTO
Dizei aos cativos... n° 165

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. Deus que enviou seu Filho amado este-
ja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor disse: "Quem dentre vós es-
tiver sem pecado, atire a primeira pedra".
Reconheçamo-nos pecadores e pecado-
ras e perdoemo-nos do fundo do coração.
(pausa).
D. Senhor, que fazeis passar da morte para
a vida quem ouve a Vossa Palavra, tende
piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.



D. Cristo, que quisestes ser levantado da
terra para atrair-nos a Vós, tende piedade
de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que nos submeteis ao julgamento
da Vossa cruz, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus, todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, mandastes-nos ouvir o Vos-
so Filho amado. Alimentai nosso espíri-
to com a Vossa Palavra. Assim purifi-
cado o olhar de nossa fé, nos alegre-
mos com a visão da Vossa glória. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.

06. DEUS NOS FALA
D. Abramos nosso coração à Palavra de
Deus. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA:
Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 115(116)
Refrão: Andarei na presença de Deus,
junto a Ele na terra dos vivos.

SEGUNDA LEITURA: Rm 8, 31b-34

L.1 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.

EVANGELHO: Mc 9, 2-10

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Louvor a vós, ó Cristo, Rei... n° 369 (2ª
estrofe).

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje, as leituras nos lembram que Deus cum-
pre suas promessas. Ilustrando, temos a fi-
gura de Abraão (1ª leitura). Ele aderiu à pro-
messa do Senhor através da fé. Sua confi-
ança em Deus foi tanta que ele não recusa a
oferecer o próprio filho para obedecer ao
Senhor.
A segunda leitura nos apresenta a  fé de Pau-
lo no poder de Deus. Se o Pai não poupou
o próprio Filho para nos salvar quem po-
derá derrotar seus filhos? Deus os enche
de bênçãos e estes se transformam à medi-
da que acreditam no Deus Salvador reve-
lado em Jesus Cristo.
Jesus é o cumprimento da promessa. Sua
glória se manifesta perante a humanidade.
A cruz foi escândalo em Jerusalém. Moisés
e Elias são as figuras misteriosas que apa-
recem e desaparecem. Eles estão na Trans-
figuração para atestar que a plenitude dos
tempos chegou. O mundo será redimido
pelo Filho de Deus. As expectativas do povo
serão satisfeitas.
A mensagem de hoje exorta a não desani-
mar. Não tomar caminhos curtos para che-
gar a Deus. Abraão nos ensina que a fé deve
ser o porto seguro de onde partimos para
encontrar Deus. Oferecer o o próprio filho
é sinal de desprendimento e confiança ab-
soluta em Deus. Jesus é então, o cumpridor
da esperança de Abraão, do povo eleito e
de todos nós. Ele é glorificado por Deus,
pois é o Filho obediente à missão. Elias e
Moisés atestam isso fazendo-se presentes
na Transfiguração. Jesus glorificado, assu-
me o caminho da cruz. A radicalidade de
sua obediência, o levará a ela.
E nós, como estamos vivendo a missão de



batizados? Estamos dispostos a abraçar a
cruz? Sabemos contemplar a glória de
Deus? Sabemos trilhar o caminho difícil do
martírio? Somos como Abraão, capazes de
confiar no Deus da vida que cumpre suas
promessas? Quaresma não é um desencar-
go de consciência, mas uma oportunidade
de ser crucificado com Cristo e ressuscitar
para uma vida nova com Ele.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Creio em Deus Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos confiantes nossas preces
ao Senhor, dizendo:
Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Pelos cristãos, para que neste tempo
se alimentem de toda a Palavra que sai da
boca de Deus, rezemos.
L.2 Que nossos dias se tornem tempo de
graça e salvação, rezemos.
L.1 Que a Campanha da Fraternidade nos
ajude a sermos Igreja inserida nas realida-
des do mundo, rezemos.
L.2 Para que desperte em nossos corações
a contrição dos pecados, rezemos.
L.1 Pelos padres da Diocese que estarão
em retiro nessa semana, rezemos.
L.2 Pelo Diácono João Batista Vieira que
será ordenado presbítero no próximo sá-
bado, em Água Doce do Norte, rezemos.
D. Acolhei, Senhor, nossos pedidos, que
vos elevamos nesse tempo de conversão.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. MOTIVAÇÃO PARA A CAMPA-
NHA DA SOLIDARIEDADE
C. A Igreja Católica exerce sua solicitude
social por meio de várias pastorais e orga-
nismos. Lembramos a Pastoral do Idoso,

Carcerária, da Saúde, do Menor, da Cri-
ança e o trabalho da Cáritas. Onde a vida é
ameaçada, a Igreja está presente.
Refrão: Eu vim para que todos tenham
vida, que todos tenham vida plenamen-
te.
C. O Concílio Vaticano II indicou a necessi-
dade de aproximar a Igreja dos pobres. A
Igreja Católica tem como missão o serviço
à sociedade em favor do bem integral da
pessoa humana. A mensagem do Evange-
lho exige dos cristãos o direito e o dever de
participar da vida da sociedade.
D. Aclamemos no Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor, a Jesus Cristo, Deus
feito homem. Ele deu a vida para nos sal-
var. Sejamos solidários, partilhando nossos
bens. Eles contribuirão para os fundos de
solidariedade diocesano e nacional. Reze-
mos a Oração da Campanha:
Todos: Ó Pai,  Alegria e esperança de
Vosso povo, Vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da his-
tória.
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua Palavra que chama à conversão,
seja Vossa Igreja testemunha viva da
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!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Como filhos de Deus, herdeiros de sua
promessa, ofereçamos nossa caminhada e
disposição de conversão.
Eis o tempo de conversão... nº 491

12. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que Jesus nos ensinou: Pai nosso...
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Leituras para a Semana

2ª Dn 9, 4b-10 / Sl 78(79) / Lc 6, 36-38
3ª Is 1, 10.16-20 / Sl 49(50) / Mt 23, 1-12
4ª Jr 18, 18-20 / Sl 30(31) / Mt 20, 17-28
5ª Jr 17, 5-10 / Sl 1, 1-4.6 / Lc 16, 19-31
6ª Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28 / Sl 104(105)

Mt 21, 33-43.45-46
Sáb.: Mq 7, 14-15.18-20 / Sl 102(103) / Lc 15, 1-3.11-32

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Transfigurados numa vida nova em Cris-
to, saudemo-nos.
(Sem canto)

14. ORAÇÃO
D. Participamos, ó Deus, pela sua Pa-
lavra, no mistério de sua glória.
Rendemo-Vos graças, porque nos
concedeis, ainda na terra, participar
das coisas do céu. Por Cristo nosso Se-
nhor. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor todo-poderoso nos livre das
tentações e nos faça fiéis à vossa Palavra.
A bênção de Deus todo-poderoso: Pai e
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe
Todos: Graças a Deus.

17. CANTO DA CF 2015
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas,
no palco do mundo, onde a história se faz
(cf. GS, n. 2), sonhei uma Igreja a serviço da
vida. /:Eu fiz do meu povo os atores da
paz!:/
Quero uma Igreja solidária, servidora
e missionária, que anuncia e saiba ou-
vir. A lutar por dignidade, por justiça e
igualdade, pois “EU VIM PARA SER-
VIR (Mc 10,45).

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:/ (cf.
Mc 10, 42-45).

3. Preciso de gente que cure feridas, que
saiba escutar, acolher, visitar. Eu quero uma
Igreja em constante saída (EG, n. 20), /:de por-
tas abertas, sem medo de amar!:/
4. O meu Mandamento é antigo e tão novo:
Amar e servir como faço a vocês. Sou Mes-
tre que escuta e cuida seu povo, /:um Deus
que se inclina e que lava seus pés:/ (cf. Jo
13).

5. As chagas do ódio e da intolerância se
curam com o óleo do amor-compaixão (cf.
Lc 10,29ss). Na luz do Evangelho, acende a
esperança. /:Vem! Calça as sandálias, as-
sume a missão.:/


