17. Rito da Comunhão
P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito.
Com a confiança e a liberdade de filhos,
digamos juntos:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
1. No deserto da vida, tanto nos sentimos
sós, / sem sentido, sem rumo, sem forças
para seguir... / ”Permanece conosco”: nós
pedimos, ó Senhor! / Sob o véu da Eucaristia, veio ficar.
REFRÃO: Eu sou o Pão da vida, quem
vem a mim não terá fome. / E o que crê
em mim sede nunca mais terá! / Esta
é a vontade de meu Pai: / quem vê o
Filho e nele crê / tem vida eterna e Eu
o ressuscitarei.
2. No deserto da Vida, sempre cremos ter
razão! / Pensamos dominar os mistérios de
Deus... / Mas o Senhor nos surpreende: se
abaixa à nossa condição; / com humildade,
faz a vontade do Pai.
3. No deserto da vida, preferimos escolher
/ o que afasta de Deus e não lutar contra
o pecado. / Deus nos dá o Pão do Céu que
revigora as nossas forças, / n’Ele encontramos o remédio para a alma!
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Mt 17,5)

Este é o meu Filho muito amado, no qual
eu pus todo o meu amor: escutai-o!

19. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Nós comungamos, 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.

/ É pra sempre ser cuidada e
respeitada, / desde o início até seu termo
natural.
esp. Cap. IV)

Ritos Finais
20. Vivência
L. Deus enviou Abraão a outros lugares
para se tornar uma fonte de bênçãos. Que
nesta semana, saindo de nossas comodidades, possamos praticar uma boa ação
como fruto de nossa conversão, e bênção
de Deus para quem recebê-la.

21. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da
Vida; (Cf. Santo Irineu) / ver felizes os teus
filhos, tuas filhas; / é a justiça para todos,
sem medida; (Cf. Am 5,24) / é formarmos, no
amor, bela Família.
4. Mata a vida o vírus torpe da ganância,
/ da violência, da mentira e da ambição. /
Mas também o preconceito, a intolerância;
/ o caminho é a justiça e conversão. (Cf. 2Tm
2,22-26)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

P. Ó Deus, purificai os vossos fiéis, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento,
para que possam triunfar dos maus desejos
e comprazer-se sempre em vosso amor.
Por Cristo, nosso Senhor.

“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma
esmola, porque não sois mendigo! Não é um
auxílio, porque não precisais dele! Também não
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu
o recebi de vós. Amém!”

T. Amém.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE EM
FAMÍLIA

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

22. Canto Final
1. Deus de amor e de ternura, contemplamos / este mundo tão bonito que nos deste.
(Cf. Gn 1,2-15; 2,1-25) / Desse Dom, fonte da
vida, recordamos: (Cf. SI 36,10) / cuidadores,
guardiões tu nos fizeste. (Cf. Gn 2,15) .
REFRÃO: Peregrinos, aprendemos
nesta estrada / o que o “bom samaritano” ensinou: / ao passar por uma vida
ameaçada, / Ele a viu, compadeceu-se
e cuidou. (Cf. Lc 10,33-34)
2. Toda vida é um presente e é sagrada,
/ seja humana, vegetal ou animal. (Cf. LS,

Neste período, por todo o Brasil espalham-se
os grupos da Campanha da Fraternidade em
Família. Amigos, vizinhos, parentes e irmãos de
comunidade reúnem-se para rezar e refletir sobre
o tema que a Igreja nos propõe como caminho de
conversão. Não caiamos na tentação da inércia.
Iniciemos desde logo nossos grupos. O material
encontra-se à disposição em todas as paróquias
de nossa Arquidiocese, contendo, inclusive o
exercício piedoso da Via Sacra.

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2020

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do
bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado
com amor. Dai-nos um coração acolhedor para
assumir a vida como dom e compromisso. Abri
nossos olhos para ver as necessidades dos nossos
irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e
marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira
compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio
de quem reconhece no próximo o rosto do vosso
Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos
construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em
comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles
que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora
da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos
Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho
amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.

LEITURAS DA SEMANA

09/2 a feira: Sta. Francisca Romana: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38; 10/3 a feira: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt
23,1-12; 11/4 a feira: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28; 12/5 a feira: Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6; Lc 16,19-31; 13/6 a feira: Gn
37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46; 14/Sábado: Mq 7,14 -15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32.
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Ano A – n o 20 – 8 de março de 2020

2o Domingo da Quaresma

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (cf. Lc 10, 33-34)
Campanha da Fraternidade 2020

A Igreja em sua caminhada quaresmal rumo à Pascoa, é chamada, nesta liturgia a

transfigurar-se, ou seja, revelar, através de cada um de nós, a glória de Deus a todos
aqueles a quem o Senhor enviar, como aconteceu com Abraão, Paulo, Pedro, Tiago e
João. Somos chamados pelo Senhor à experiência da transfiguração. Abramos, portanto,
o nosso coração ao Senhor para que ele nos transfigure com sua glória e nos envie a
irradiar a luz de sua presença.

2. Saudação

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
(De pé)

REFRÃO: Irei a Ti, Senhor dos Senhores, Pai da Eternidade, Deus de Eterno
Amor. / Irei a Ti, com hinos de glória,
cantando a vitória de um Deus vencedor.
1. No deserto teu povo, Senhor, / teve fome,
mas teve alegria. / Animados, cantavam
louvores, / ao Senhor que dá o pão, que
sacia. / Preferido de Deus, povo eleito, /
protegido por imenso amor. / Como nuvem,
os cobria do sol. / Como brisa, aliviava o
calor.
2. Este povo às vezes cansado, / sem coragem, querendo voltar, / mas, chorando,
pedia perdão: / “Meu Senhor, vamos recomeçar!” / Sim! Iremos a Ti, Pai de amor, /
como povo da tua aliança, / mesmo quando esquecemos tuas leis, / muitas vezes,
perdendo a esperança.
3. Hoje, povo da Nova Aliança, / prosseguimos, fazendo a história, / esperando por
Cristo que vem, / com poder majestoso em
sua glória. / Nós iremos a Ti, meu Jesus, /
como ovelhas que seguem o pastor. / Peregrino, este povo é Teu povo. / Caminhamos
pra Ti, meu Senhor.

T. Amém.

P. O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada

(Sl 26,8-9)

Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro, não desvieis de mim o vosso rosto!

3. Ato Penitencial

ministério da reconciliação, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. Oração

P. OREMOS: Ó Deus, que nos mandasP. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede
tes ouvir o vosso Filho amado, alimentai
por nós e nos reconcilia com o Pai, abranosso espírito com a vossa palavra, para
mos o nosso espírito ao arrependimento
que, purificado o olhar de nossa fé, nos
para sermos menos indignos de aproxialegremos com a visão da vossa glória. Por
mar-nos da mesa do Senhor.		
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
(Pausa)
unidade do Espírito Santo.
P. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos
T. Amém.
mutuamente antes de nos aproximar do
vosso altar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que na cruz destes o perdão aos
pecadores, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o

Liturgia da Palavra
L. Quem ouve com atenção a Palavra de
Deus, resplandece a presença do Senhor
em qualquer lugar.

Entrada: Oswaldo José dos Santos; Aclamação: Ir. Miria T. Kolling; Ofertas: Fr. J. M. Cadenassi e Júlio Cezar Marques Ricarte;
Comunhão: Marcus Lima; Final: Hino da Campanha da Fraternidade 2020.

5. Primeira Leitura

8. Aclamação ao Evangelho (De pé)

Leitura do Livro do Gênesis

REFRÃO: Glória e louvor a Cristo!
Aclamai de pé! / Glória e louvor a Cristo,
luz de nossa fé!

(Sentados) (Gn 12,1-4a)

Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão:
“Sai da tua terra, da tua família e da casa
do teu pai, e vai para a terra que eu te vou
mostrar. 2Farei de ti um grande povo e te
abençoarei: engrandecerei o teu nome,
de modo que ele se torne uma bênção.
3
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti
serão abençoadas todas as famílias da
terra!” 4aE Abrão partiu, como o Senhor
lhe havia dito. Palavra do Senhor.
1

T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial

[Sl 32(33)]

REFRÃO: Sobre nós venha, Senhor, a
vossa graça, venha a vossa salvação!
1. Pois reta é a palavra do Senhor, * e tudo
o que ele faz merece fé. Deus ama o direito
e a justiça, * transborda em toda a terra a
sua graça.
2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os
que o temem, * e que confiam esperando
em seu amor, para da morte libertar as
suas vidas * e alimentá-los quando é tempo
de penúria.
3. No Senhor nós esperamos confiantes, *
porque ele é nosso auxílio e proteção!
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, *
da mesma forma que em vós nós esperamos!

7. Segunda Leitura

(2Tm 1,8b-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
a Timóteo
Caríssimo: 8bSofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus.
9
Deus nos salvou e nos chamou com
uma vocação santa, não devido às nossas
obras, mas em virtude do seu desígnio e
da sua graça, que nos foi dada em Cristo
Jesus desde toda a eternidade. 10Esta graça foi revelada agora, pela manifestação
de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não
só destruiu a morte, como também fez
brilhar a vida e a imortalidade por meio
do Evangelho. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

1. São, ó Senhor, bem felizes aqueles que
em tua casa, / moram contigo, são teus
amigos, / pois te louvarão para sempre,
Senhor!

9. Evangelho

(Mt 17,1-9)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 1Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os
levou a um lugar à parte, sobre uma alta
montanha. 2E foi transfigurado diante
deles; o seu rosto brilhou como o sol e
as suas roupas ficaram brancas como
a luz. 3Nisto apareceram-lhes Moisés
e Elias, conversando com Jesus. 4Então
Pedro tomou a palavra e disse: “Senhor,
é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer
aqui três tendas: uma para ti, outra para
Moisés, e outra para Elias”. 5Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem
luminosa os cobriu com sua sombra. E
da nuvem uma voz dizia: “Este é o meu
Filho amado, no qual eu pus todo meu
agrado. Escutai‑o!” 6Quando ouviram
isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra.
7
Jesus se aproximou, tocou neles e disse:
“Levantai-vos, e não tenhais medo”. 8Os
discípulos ergueram os olhos e não viram
mais ninguém, a não ser somente Jesus.
9
Quando desciam da montanha, Jesus
ordenou-lhes: “Não conteis a ninguém
esta visão até que o Filho do Homem
tenha ressuscitado dos mortos”. Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé

(De pé)

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. /
Amém.

12. Preces da Comunidade
P. Transformados pela Palavra de Deus
que ouvimos nesta liturgia, apresentemos
ao Senhor nossas preces e digamos:
T. Transfigurai-nos, Senhor!
1. Senhor, que a Igreja, renovada pela vossa
graça perceba sempre a necessidade de
iluminar o mundo com a luz de Cristo
em atitudes de compaixão, rezemos:
2. Senhor, que todos os povos amem o
direito e a justiça a fim de que construam
uma sociedade fraterna, e pautada pelos
valores do Evangelho, rezemos:
3. Senhor, que a nossa comunidade, a
exemplo de Abraão, seja uma fonte de
bênçãos em nosso bairro testemunhando
com a palavra e a vida o Evangelho da
salvação, rezemos:
4. Senhor, que neste tempo de preparação
para a Páscoa não falte a vossa graça para
nos sustentar em nossa conversão, penitências e obras de misericórdia, rezemos:
5. Senhor, que todas as mulheres, cujo
dia celebramos, recebam de vós o Espírito
Santo a fim de serem dóceis e fortes em
Vós, rezemos:
		
(Outras preces)

P. Recebei, ó Pai do Céu, em vosso bondoso coração os pedidos destes vossos filhos e
filhas que desejam iluminar o mundo com
a vossa graça. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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Liturgia Eucarística
13. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Sê bendito, Senhor, para sempre / pelos
frutos das nossas jornadas! / Repartidos na
mesa do Reino, / anunciam a paz almejada!
REFRÃO: Senhor da vida, / Tu és a
nossa salvação! / Ao prepararmos a tua
mesa, / em ti buscamos ressurreição!

2. Sê bendito, Senhor, para sempre / pelos
mares, os rios e as fontes! / Nos recordam
a tua justiça, / que nos leva a um novo
horizonte!

3. Sê bendito, Senhor, para sempre / pelas
bênçãos qual chuva torrente! / Tu fecundas
o chão desta vida / que abriga uma nova
semente!

14. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta
nossa família, reunida em nome de Cristo,
possa oferecer um sacrifício que seja aceito
por Deus Pai todo-poderoso.

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

15. Oração Sobre as

Oferendas

P. Ó Deus, que estas oferendas lavem os
nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística III
Prefácio
A transfiguração do Senhor

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
Campanha da
Fraternidade em
0
Famíliade202
Janeiro

Arquidiocese

do Rio

e vida:
“Fraternidade
misso”
dom e compro

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 esperamos a realização plena de
vossas promessas, com os anjos e com todos
os santos nós vos aclamamos, cantando
(dizendo) a uma só voz:

sua gloriosa ressurreição 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!

T. Santo, Santo, Santo...

P. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos
reconcilia convosco e concedei 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. Santificai e reuni o vosso povo!

P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe
de Deus, São José, seu esposo, os vossos
Apóstolos e Mártires, N. (o santo do dia
ou o padroeiro) e todos os santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa
presença.

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
vosso Filho 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.
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai
pelo Espírito Santo as oferendas 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 Senhor!

P. 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:

T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!

T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o Papa N., o nosso Bispo N.,
com os bispos do mundo inteiro, o clero
e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós,
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos
e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

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 REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA
DE MIM.

P. Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós, saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

Eis o mistério da fé!

P. Por ele dais ao mundo todo bem e toda
graça. Por Cristo, com Cristo, 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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da

T. A todos saciai com vossa glória!

T. Amém.

Campanha da Fraternidade em Família 2020
“Fraternidade e vida: dom e compromisso”
Disponível na sua Paróquia ou na sede do seu Vicariato.

Organize já o seu
grupo e participe!

