Nº 2.152 (Ano C/Roxo)

2º Domingo da Quaresma

21 de fevereiro 2016

SANTAS MISSÕES POPULARES
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

DEUS SE FAZ "ALIADO" DO HOMEM
da esperança e da fé que nos sustentam no
dia a dia. Cantemos.
02. CANTO
Dizei aos cativos "saí" nº 165 ou Hino
da CF/2016
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Cheios de fé e esperança, saudemos a
Trindade Santa que nos acolhe em seu
amor-comunhão. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, o
amor de Jesus Cristo e a comunhão do
Espírito Santo estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que...
01. MOTIVAÇÃO
C. Que alegria estarmos juntos para louvar
e bendizer ao Deus da Vida. Ele é nosso
companheiro de caminhada! A Quaresma é
tempo especial de nos reconhecermos pecadores. Reconheçamos o quanto somos dependentes da graça e da bondade de Deus
nosso Pai. Muitas vezes a nossa vida é como
o céu escuro que Abraão foi chamado a contemplar. É tempo de descobrir as estrelas

04. DEUS NOS PERDOA
D. Somos seres humanos frágeis, limitados. Reconheçamos que somos dependentes da misericórdia e ternura de Deus. Num
instante de silêncio, reconheçamos as nossas faltas e peçamos perdão a Deus.
Em cada caminho nº 199
D. Deus rico em misericórdia, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.

Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nos mandastes ouvir o vosso Filho Amado. Alimentai nosso espírito com a vossa Palavra. Assim purificados, nos alegremos com a visão de
vossa glória. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
06. DEUS NOS FALA
C. Atentos à Palavra de Deus que nos fala:
"Escutem o que ele diz!", ouçamos as leituras.
PRIMEIRA LEITURA:
Gn 15, 5-12.17-18
L.1 Leitura do Livro do Gênesis.
SALMO RESPONSORIAL: 26(27)
Refrão: O Senhor é minha luz e salvação.
SEGUNDA LEITURA: Fl 3, 17 – 4, 1
L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses.
EVANGELHO: Lc 9, 28b-36
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Honra, glória, poder e louvor a Jesus,
nosso Deus e Senhor!... n° 368
De uma nuvem brilhante falou Deus, o Pai: /
o meu Filho querido, ó povo, escutai!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje celebramos o Segundo Domingo da
Quaresma, tempo propício para a conversão. De maneira especial, como Abraão,
somos convidados a ver e contemplar os
sinais da presença amorosa de Deus em
nossas vidas e em nossa comunidade!
Na primeira leitura, encontramos a bela narração da Aliança que Deus fez com Abraão,
ainda chamado de Abrão. Deus entra em
comunhão com as pessoas e lhes revela seu
projeto. Ele é o aliado que suscita vida aos
pobres e excluídos. Abraão é a figura desses pobres cuja riqueza única é a fé no Deus
que pode reverter os rumos da história.
Abraão já é idoso e sua esposa é estéril.
Para o povo da Bíblia, não ter filhos era
uma desgraça. E, além disso, Abraão também não tinha terra, o que era outra tristeza. Faltando esses dois elementos, falta-lhe
a vida, e ele mergulha na noite escura. Deus
vai ao encontro de Abraão e vem ao nosso
encontro; Ele faz brilhar, em nossas noites
escuras, as estrelas, sinais de esperança e
vida nova. Deus conduz Abraão "para fora"
e diz, carinhosamente: "olhe para o céu e
conte as estrelas..." e acrescentou: "assim
será sua descendência". Mais uma vez é
Deus que vem ao encontro dos anseios mais
profundos do ser humano. É Deus que fecunda a vida de Abraão e também a nossa.
A iniciativa vem sempre de Deus. E a nós,
como Abraão, só nos cabe acreditar. Depois da promessa da descendência, Deus
promete a Abraão um pedaço de terra, do
qual, ele e sua família tirarão seu sustento e
terão a vida.
O texto nos mostra um antigo rito de aliança. As pessoas que faziam um pacto agiam
da seguinte forma: dividiam pelo meio alguns animais, colocando os pedaços uns em
frente aos outros. Depois, passavam pelo
meio dos animais divididos, jurando fideli-

dade ao contrato. Caso um deles fosse infiel, deveria ser despedaçado como os animais. O mais importante aqui é que Deus
toma a iniciativa da Aliança de Amor com
Abraão. E somente Deus passa pelo meio
dos animais divididos: somente Ele é plenamente fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis,
Deus permanece fiel à Aliança de amor.
Prova desta fidelidade é o braseiro fumegante e a tocha de fogo que acompanha o
rito da Aliança. Elas são sinais da constante
presença de Deus na vida de Abraão e na
nossa vida.
No Evangelho, Lucas apresenta Jesus que
sobe ao monte para rezar. Ele que cultiva
uma intimidade com o Pai através da vida
de oração. Os grandes momentos da vida
e as maiores opções de Jesus nascem de
sua comunhão com o projeto do Pai, na
oração. A transfiguração faz parte dos últimos acontecimentos da vida de Jesus antes
de sua ida para Jerusalém. Neste sentido,
ela é preparação para o êxodo que Jesus
enfrentaria. A partir deste fato, Ele, o escolhido de Deus, toma consciência de sua
morte libertadora. O fato de ter que passar
pela morte transfigura o rosto de Jesus, pois
nele se revela a plenitude do projeto do Pai.
Ele quer liberdade e vida para todos.
Moisés e Elias, que aparecem ao lado de
Jesus representam a Lei e os Profetas, isto
é, todo o Antigo Testamento, com todas as
Leis e profecias. Isto agora, adquire, em
Jesus, novo sentido.
A nuvem é sinal da presença de Deus. Por
meio dela, Lucas afirma que Deus Pai está
presente em Jesus, seu Filho. O Pai tudo
confiou ao seu Filho e Jesus tudo realizou.
Por isso o convite de Deus é solene: "escutem o que ele diz!".
Se o nosso coração estiver atento a este
convite de Deus, nós seremos "amigos da
Cruz de Cristo", como nos disse Paulo, na

segunda leitura. E o nosso coração não será
mais tão apegado às coisas terrenas. Seremos pessoas mais sensíveis, capazes de
descer até às "Jerusaléns" da vida, onde
estão aqueles que precisam de nosso amor
e solidariedade. Reconheçamos que a iniciativa é de Deus. Com humildade, mas com
coragem, como Paulo, tomemos nossa parcela de responsabilidade na luta pelo anúncio do Evangelho. A tarefa é comum ao Pai
e a nós. Deus nos conceda a força de seu
Espírito. Assim não desanimamos frente aos
desafios da evangelização.
08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé no Deus da Vida
e da Esperança. Creio em Deus Pai...
09. PRECES DA COMUNIDADE
D. De coração aberto e confiantes, elevemos a Deus nossos pedidos. A cada prece,
responderemos:
Todos: Senhor, atendei-nos.
L. Pela Igreja no mundo. Que viva dignamente a sua realidade sacramental humana
e divina, na ação e contemplação, rezemos.
L. Para que este tempo quaresmal seja para
nós período de especial conversão e fortalecimento de nossa fé e nossa confiança,
rezemos.
L. Para que todos os cristãos, a partir da
experiência de encontro com Jesus, sintamse missionários chamados a testemunhar os
valores do Reino, rezemos.
L. Pelos padres de nossa Diocese que nesta semana estarão em retiro espiritual. Que
experimentem ainda mais o encontro com
o Senhor, rezemos.
L. Que os engajados nas Santas Missões
Populares não desanimem em meio às dificuldades do dia a dia, rezemos.
D. Ó Pai, fonte de toda graça e ternura,
atendei os apelos de nosso coração. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

Oração da CF 2016
10. COLETADA SOLIDARIEDADE/16
C. A Campanha da Fraternidade é uma
proposta evangelizadora da Igreja Católica no Brasil, em preparação para a páscoa,
voltada à conversão pessoal e comunitária. Desde o ano de 1964, contribui para a
renovação da vida da Igreja e a transformação da sociedade, a partir de problemas específicos, tratados à luz do projeto
de Deus. Além de um chamado à conversão, incentiva a prática de gestos concretos de fraternidade em prol da transformação de situações injustas e não cristãs.
Visando tornar a coleta do Domingo de
Ramos ou Coleta da Solidariedade, eficaz
instrumento de solidariedade, a CNBB
criou o Fundo Nacional de Solidariedade,
fruto do gesto concreto dos cristãos. Com
40% da coleta, a CNBB assume o compromisso social, como importante instrumento para apoio a iniciativas de
enfrentamento das condições de pobreza
e miséria. Os outros 60% permanecem na
diocese para o Fundo Diocesano de Solidariedade. Os recursos são destinados ao
apoio a projetos locais de enfrentamento
da miséria e da exclusão social.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Depositemos diante do altar o nosso
dízimo e ofertas. Expressemos toda a nossa gratidão ao Deus que nos ama e é sempre fiel.
Eis o tempo de conversão nº 491
12. PAI NOSSO
D. Rezemos como Jesus nos ensinou: Pai
nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Transfigurados pelo amor de Jesus, pensemos, em silêncio, naqueles aos quais desejamos a paz que vem de Deus.
(Saudação em silêncio)
14. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, ó Pai, a graça de sermos transfigurados, como Jesus. Com
Ele, realizemos em nossa vida a vossa
vontade. Resplandeça em nós a luz do
vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!
15. AVISOS
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele
que é Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
17. CANTO
A necessidade era tanta... nº 786

Leituras para a Semana
2ª 1Pd 5, 1-4 / Sl 22(23) / Mt 16, 13-19
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 / 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
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