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SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE: “FRATERNIDADE E TRÁFICO HUMANO”
COR LITÚRGICA: ROXO
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos e irmãs, neste caminho de preparação para a Páscoa, a Quaresma nos
convida a seguir Cristo no mistério da Sua oração, fonte de luz e força no momento da provação. Rezar
significa mergulhar em Deus num diálogo profundo e numa atitude de adesão humilde à Sua vontade.
Fiquemos de pé e, com renovada fé, iniciemos a Santa Missa.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO QUE VEM IMPLORAR TEU PERDÃO; / É
GRANDE O NOSSO PECADO, PORÉM É MAIOR O TEU CORAÇÃO. / 1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o
cobrador, / e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, / também, nos colocamos ao lado dos que vão /
buscar no teu altar a graça do perdão. / 2. Revendo em Madalena a nossa própria fé, / chorando nossas
penas diante dos teus pés / também, nós desejamos o nosso amor te dar / porque só muito amor nos pode
libertar. / 3. Motivos temos nós de sempre confiar, / de erguer a nossa voz, de não desesperar, / olhando
aquele gesto que o bom ladrão salvou, / não foi, também, por nós, teu sangue que jorrou?
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL – CEL.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos
necessitados da misericórdia do Pai. (Pausa). Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes
de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.:
Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade
de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado,
alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com
a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS:
AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, pela escuta da Palavra de Deus, nós percorremos o caminho da obediência total aos planos
do Pai. Atentos, meditemos as leituras que vamos ouvir.

5. 1ª LEITURA (Gn 12,1-4a) – Leitura do Livro do Gênesis.
1
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 benção. 3Abençoarei 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.

6. SALMO RESPONSORIAL - (Salmo 32/33) REFR.: — 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. 2ª LEITURA (2 Tm 1, 8b-10) – Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: 8bSofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. 9Deus 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
8. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: LOUVOR E GLÓRIA A TI, SENHOR,
CRISTO PALAVRA, PALAVRA DE DEUS! / De uma nuvem brilhante falou Deus, o Pai: / "O meu filho querido,
ó povo, escutai!"
9. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 17, 1-9) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: 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. 7Jesus 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. 9Quando 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. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
10. HOMILIA
11. PROFISSÃO DE FÉ - 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, / 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. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, bendigamos a Deus Pai, que nos concede a graça de
oferecer-lhe o sacrifício de louvor neste tempo quaresmal. Confiando na misericórdia divina, elevemos a
Ele nossas súplicas, dizendo: Iluminai-nos, Senhor, com a Vossa Palavra!
TODOS: ILUMINAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA PALAVRA!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que no próximo dia dezenove comemora o primeiro aniversário de
seu ministério pontifício, para que, como Pastor Supremo da Santa Igreja, seja sempre cheio de
sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA PALAVRA!
2) Pelo nosso Bispo Auxiliar, Dom Valdir Mamede, que hoje comemora o primeiro aniversário de sua
ordenação episcopal, para que, com fortaleza e justiça, continue anunciando o Evangelho aos
habitantes do Distrito Federal por meio de um fecundo testemunho de amor aos excluídos, rezemos ao
Senhor.
TODOS: ILUMINAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA PALAVRA!
3) Pelos governantes de todas as nações, para que se deixem tocar pela luz de Cristo, buscando sempre o
bem comum e a defesa dos direitos humanos, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA PALAVRA!
4) Para que a Virgem Maria, Espelho da Justiça, nos ensine a contemplar o rosto transfigurado do Cristo e
nos ajude a dar testemunho de Sua glória, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA PALAVRA!
(Preces Espontâneas)
CEL: Nós procuramos Vossa face, ó Pai: ajudai-nos a reconhecê-La hoje nos sinais que falam de Vós, e a
contemplá-la um dia com Vosso Filho Jesus, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – REFR.: O VOSSO CORAÇÃO DE PEDRA SE CONVERTERÁ
EM NOVO, EM NOVO CORAÇÃO. / 1. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra, / no lugar colocarei
novo coração de carne. / 2. Dentro em vós eu plantarei, plantarei o meu espírito: / amareis os meus
preceitos, seguireis o meu amor. / 3. Dentre todas as nações, com amor vos tirarei, / qual pastor vos
guiarei, para a terra, a vossa pátria. / 4. Esta terra habitareis: foi presente a vossos pais / e sereis sempre o
meu povo, eu serei o vosso Deus.
14. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos
santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – Prefácio A transfiguração do Senhor – 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 todopoderoso, 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
CEL.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 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.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: 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.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: 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, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.

TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
CEL.: 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 Francisco, o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José
Aparecido) com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: 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.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: ENTÃO, DA NUVEM LUMINOSA DIZIA UMA VOZ: / "ESTE É MEU
FILHO AMADO, ESCUTEM SEMPRE O QUE ELE DIZ!" / 1. Transborda um poema do meu coração: / vou
cantar-vos, ó rei, esta minha canção. / 2. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! / porque
Deus, para sempre, vos deu sua benção. / 3. Levai vossa espada de glória no flanco, / Herói valoroso, no
vosso esplendor. / 4. Saí para a luta no carro de guerra /em defesa da fé, da justiça e verdade! / 5. Vosso
trono, ó Deus, é eterno, sem fim; / Vosso cetro real é sinal de justiça. / 6. Vós amais a justiça e odiais a
maldade. / É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo. / 7. Cantarei vosso nome de idade em idade, / para
sempre haverão de louvar-vos os povos!
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.
20. ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que
experimentem a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo
do tráfico humano. Convertei-nos pela força do vosso Espírito, e tornai-nos sensíveis às dores destes
nossos irmãos. Comprometidos na superação deste mal, vivamos como vossos filhos e filhas, na liberdade
e na paz. Por Cristo nosso Senhor. AMÉM!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS

22. BÊNÇÃO FINAL
CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CEL.: Deus, Pai de misericórdia,
conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. TODOS: AMÉM. CEL.: O
Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira
conversão. TODOS: AMÉM. CEL.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal,
para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. TODOS: AMÉM. CEL.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
CANTOS OPCIONAIS
CANTO FINAL: HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2014
É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador! É para a liberdade que Cristo nos libertou! (Gl
5,1) / 1. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, à semelhança e à sua imagem, os criou. (Cf. Gn
1,27) Na cruz de Cristo, foram todos resgatados pra liberdade é que Jesus nos libertou! (Gl 5,1) / 2. Há
tanta gente que, ao buscar nova alvorada, sai pela estrada a procurar libertação; Mas como é triste ver, ao
fim da caminhada, que foi levada a trabalhar na escravidão! / 3. E quantos chegam a perder a dignidade,
sua cidade, a família, o seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade pra libertá-los para a vida e para o
amor!/ 4. Que abracemos a certeza da esperança, (Cf. Hb 6,11) que já nos lança, nessa marcha em
comunhão. Pra novo céu e nova terra da aliança, (Cf. Ap 21,1)de liberdade e vida plena para o irmão… (Cf.
Jo 10,10)

LEITURAS DA SEMANA
2ª: CmFac. de S. Patricio B. Dn 9, 4b-10; Sl 78(79); Lc 6, 36-38
3ª: CmFac. De São Cirilo de Jerusalém BDr. Is 1, 10.16-20; Sl 49 (50); Mt 23, 1-2
4ª: SÃO JOSÉ, ESPOSO DA BVM, 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16 ; Sl 88 (89); Rm 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a ou Lc 2, 41-51a.
Jr 18, 18-20; Sl 30 (31); Mt 20, 17-28
5ª: Jr 17, 5-10; Sl 1, 1-2. 3. 4 e 6 (R/. Sl 39 [40], 5a); 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), 1-2. 3-4. 9-10.11-12 (R/. 8a); Lc 15, 1-3.11-32
Segunda Semana do Saltério
Segundo Domingo da Quaresma
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB - Liturgia XIII – Paulus. CF 2014

