
- Cantar o refrão  nº 63, "Toda língua procla-
me...", para o acendimento das velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs, à Casa do
Pai. É o próprio Senhor quem nos chama e
nos reúne em seu amor misericordioso. Qua-
resma é tempo favorável de conversão. Pu-
rifiquemos nossos ouvidos para escutarmos
a voz de Jesus. Ele nos indica o verdadeiro
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A NOVA ALIANÇA: NOSSA TRANSFIGURAÇÃO EM CRISTO

caminho para a vida.
Refrão: Conversão, justiça, comunhão
e alegria no cristão/ é missão de cada
dia. (bis)
C. O cristão precisa aderir a Cristo e ao
seu projeto. Nisto realiza em nós a pro-
messa de uma vida totalmente transfigura-
da. Em Cristo seremos pessoas novas,
corajosas e dispostas a ser sinais da Nova
e Eterna Aliança. Cantemos.

02. CANTO
Ah, se o povo... nº 203 (CF 2019 - fx.
03) ou Fala assim meu coração... n° 209

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D. Saudamos a misericordiosa presença
de Deus em nosso meio: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus e a força do Espírito Santo, que nos
ajuda a sermos fiéis à Aliança, estejam sem-
pre conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor estabeleceu uma Aliança de



Salvação conosco. Ele permanece sempre
fiel. Nós somos falhos em nossos
comprimissos. Peçamos o dom de uma sin-
cera conversão. Convertidos, possamos
agir como filhos amados do Pai (silêncio).
Cantemos: Senhor, que nos mandaste...
(CF 2019 - fx. 10)
D. Deus Todo-poderoso e fiel, tenha com-
paixão de nós, perdoe as nossas infidelida-
des e nos conduza à vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. 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 ale-
gremos com a visão de Vossa glória. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

06. DEUS NOS FALA
Refrão: "Este é meu Filho muito ama-
do:/ escutai-o todos vós!" Então o vos-
so coração se alegrará,/ e em vossos
olhos brilhará a sua luz!

PRIMEIRA LEITURA: Gn 15,5-12.17-18

L1. Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 26 (27)
Refrão: O Senhor é minha luz e minha
salvação.

SEGUNDA LEITURA: Fl 3,17–4,1

L2. Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses.

EVANGELHO: Lc 9,28b-36

CANTO DE ACLAMAÇÃO
(CF 2019 - fx. 11)

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

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
- Na 1ª Leitura, Abraão crê na Palavra do
Senhor, e o Senhor faz uma aliança com ele.
Hoje temos a Nova e Eterna Aliança. Ela
deve ser seguida pela fé na Palavra que é o
próprio Cristo: "Este é o meu Filho, o Es-
colhido. Escutai o que ele diz!"
- Por meio da Aliança, Deus estabelece uma
nova forma de se relacionar com as pesso-
as que Ele quer salvar. A iniciativa é sempre
d'Ele: É o Senhor quem escolhe Abraão,
dá os termos da Aliança e faz a promessa
final. O homem responde com sua fé. Pro-
mete ser fiel à Aliança estabelecida.
- Deus é sempre fiel, e cumprirá suas pro-
messas. O homem, às vezes. Suas limita-
ções e fraquezas o atrapalharão. Fará com
que esqueça muitas vezes da Aliança feita
com o Senhor. A Quaresma é oportunida-
de de renovar a Aliança. É um tempo pro-
pício para escutar a voz de Jesus. Sua voz
nos indicará o caminho da Promessa Divi-
na.
- Jesus, é a Aliança definitiva entre Deus e
o seu povo. As primeiras Alianças foram
marcadas por êxodo e pelo ingresso na Ter-
ra Prometida. A Nova e Eterna Aliança é
marcada pela paixão, morte e ressurreição
de Jesus. No Tabor, Moisés e Elias recor-
dam o êxodo. Já a ressurreição é manifes-
tada pela Transfiguração de Jesus. A Trans-
figuração antecipa a sua glória.
- A nossa adesão de discípulos à Cristo,
nos torna herdeiros da mesma promessa que
vemos neste domingo. O Apóstolo Paulo



ressalta: "nosso Salvador, o Senhor Jesus
Cristo, transfigurará o nosso corpo humi-
lhado, conformando-o ao seu corpo glori-
oso". Aquilo que aconteceu à Cabeça (Je-
sus Cristo), acontecerá também ao corpo
(Igreja). Este é o significado eclesial da
Transfiguração.
- Somos convocados a nos manter fiéis à
Aliança definitiva. Ela foi alcançada pelo
sangue do Filho de Deus. Ao escutarmos
Sua voz, vivamos segundo Seus
ensinamentos. Imitando o Cristo, como o
Apóstolo Paulo, vivamos nosso Batismo.
Não sejamos "inimigos da cruz de Cristo".
Sejamos fiel à sua promessa de salvação.
Quanto mais fiéis, mais testemunharemos os
valores do Reino que um dia viveremos em
plenitude no céu.
- O chamado à conversão é urgente, e deve
ser atendido hoje em nossa vida. Se a
Transfiguração do Corpo será no futuro, a
Transfiguração da mente e coração come-
ça hoje.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Assim como Abraão ouviu a Palavra do
Senhor e acreditou, professemos também
a nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A montanha é o lugar do encontro com
Deus. Nela, enquanto Jesus rezava, seu
"rosto mudou de aparência". A oração nos
transforma. Ela nos envolve na luz do Se-
nhor. Apresentemos nossos pedidos e di-
gamos: Pai da glória, atendei-nos!
L.1 Pela Igreja, para que seja no mundo
um sinal da luz de Deus, através da vida
transfigurada de seus membros. Nós Vos
pedimos.
L.2 Por nós que cremos, para que saiba-
mos reconhecer nos irmãos a face de Je-
sus, mesmo quando desfigurada pelas in-
justiças. Nós Vos pedimos.

L.1 Próximo dia 22 é o Dia Mundial da
Água. Que todos se empenhem no cuidado
e preservação desse bem precioso. Nós Vos
pedimos.
L.2 As paróquias de Alto Rio Novo e Águia
Branca festejam São José, seu padroeiro.
Que cresçam na fidelidade à Nova e Eter-
na Aliança, a exemplo do santo que cele-
bram. Nós Vos pedimos.
L.1 Os catecúmenos e catequizandos nes-
te tempo intensificam sua preparação para
a vivência dos Sacramentos. Que se abram
ao chamado e serviço ao Reino de Deus.
Nós Vos pedimos.
D. Rezemos a Oração da Campanha da
Fraternidade: Pai misericordioso e com-
passivo, 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 miseri-
córdia, Jesus, o Filho amado, habitando
entre nós testemunhou o vosso infinito
amor e anunciou o Evangelho da
fraternidade e da paz. Seu exemplo nos
ensine a acolher os pobres e marginali-
zados, nossos irmãos e irmãs com políti-
cas públicas justas, e sejamos constru-
tores de uma sociedade humana e soli-
dária. O divino Espírito acenda em nos-
sa Igreja a caridade sincera e o amor fra-
terno; a honestidade e o direito resplan-
deçam em nossa sociedade e sejamos
verdadeiros cidadãos do "novo céu e da
nova terra". Amém.
D. Nós procuramos Vossa face, ó Pai.
Ajudai-nos a reconhecê-la nos sinais que
falam de Vós, e a contemplá-la um dia com
Vosso Filho Jesus, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos a Deus a nossa vida e nossa
disposição em sermos fiéis à Aliança. Com
o nosso dízimo e ofertas, expressemos que
a nossa confiança está em Deus, e não nas
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coisas do mundo. Cantemos.
Criai em nós... (CF 2019 - fx. 12) ou
Volta o teu olhar, Senhor... nº 502

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: nesta caminhada
quaresmal o Pai nos convida à oração, ao
jejum e à caridade. Ele nos dá oportunida-
de de participar do mistério de Jesus, que
pela cruz chegou à ressurreição. Demos
graças a Deus cantando: Deus infinito...
nº 1.193

13. PAI NOSSO
D. Atentos ao que nos diz o Filho Amado
de Deus, rezemos como Ele mesmo nos
ensinou: Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. A Paz é sinal de encontro com Jesus.
Vamos transmitir a todos esta paz que vem
de Deus.
- Faça a saudação apenas acompanhada com
um fundo musical.

15. ORAÇÃO
D. A Vossa Palavra, Senhor, nos reve-
lou o mistério da Vossa glória. Que nos
empenhemos em render-Vos graças,
porque nos concedeis, ainda na terra,
o conhecimento das coisas do Céu. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Sugestão: Próximo dia 22 de março é o Dia
Internacional da Água. Muitas comunidades
adotaram nascentes nas últimas Campanhas da
Fraternidade. Que tal revisitarmos estas nas-
centes?

Leituras para a Semana
2ª Dn 9,4b-10 / Sl 78(79) / Lc 6,36-38
3ª 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88(89) / Lc 2,41-51a
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.17-28 / 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

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Aben-
çoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Testemunhando a Palavra de Deus, va-
mos em paz e que o Senhor nos acompa-
nhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO
Hino da CF 2019 - fx. 01 ou A necessida-
de era tanta... nº 760


