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Nº 2060 - Ano C - Roxo
2º Domingo da Quaresma - 28/02/2010

“Este é o meu filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e Irmãs neste 2º domingo
da quaresma, tempo favorável de conversão e mudança de vida, Jesus nos
convida à subir a montanha com Ele, e
testemunhar um Deus que se transfigura
em todos aqueles que defendem a paz e
constroem uma sociedade justa e fraterna,
uma economia baseada no bem comum
e nos direitos garantidos para todos. Ao
entrarmos em comunhão de amor com
Jesus e com o próximo, Deus é glorificado e
nos é comunicada sua vida divina e eterna.
03. CANTO DE ABERTURA: Hino da CFE
2010 / 56 (CD20)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça de Deus, nosso Pai, o

amor de Jesus, nosso irmão e a docilidade
do Espírito Santo vivificador, estejam com
todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO: 161 (CD3) / 163(CD23)
Dir.: Peçamos ao Deus misericordioso,
sempre disposto a nos acolher em seu
amor, o perdão de nossas faltas.
Cantemos...
Dir.: Deus de amor, perdoa as faltas destes
teus filhos e filhas, que suplicam em nome
de Jesus,que vive contigo na unidade do
Espírito Santo. Amém.
06. ORAÇÃO
Oremos (pausa). Ó Deus que mandais
ouvir vosso Filho e seguir o que ele diz,
alimentai-nos com sua Palavra e fazei
que a fé nos ajude a ver em seu rosto
de homem a glória do nosso bom Deus
que enche o mundo de alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do
Espírito Santo. Amém.

14. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Anim.: Elevemos ao Pai as nossas preces,
suplicando juntos:

07. PRIMEIRA LEITURA: Gn 15,5-12.17-18

Transfigurai-nos em Cristo, nosso Senhor.

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

Senhor, concedei à vossa Igreja a fidelidade
da Cruz e a alegria da transfiguração. Nós
vos pedimos.

O Senhor é minha luz e salvação; de quem
eu terei medo? O Senhor é a proteção da
minha vida: perante quem eu tremerei?

Pai de amor, ajudai aos que vivem nas
trevas da morte a acolher a luz pascal.
Nós vos pedimos.

Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei
por compaixão! Meu coração fala convosco
confiante, é vossa face que eu procuro.

Senhor, inspirai-nos a buscar uma nova luz
para conduzir a economia que gera vida.
Nós vos pedimos.

Não afasteis em vossa ira o vosso servo,
sois vós o meu auxílio! Não me esqueçais
nem me deixeis abandonado, meu Deus
e Salvador!

Pai, iluminai nossos governantes para o
serviço a Deus e não ao dinheiro. Nós
vos pedimos.
Dir.: Acolhei Pai eterno as nossas preces
que fazemos em nome de Jesus, teu Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
na terra dos viventes. Espera no Senhor e
tem coragem, espera no Senhor!

15. PARTILHA DOS DONS: CD- CFE-2010
faixa 3 / 516 (CD4)

09. SEGUNDA LEITURA: Fl 3,17-4,1

16. LOUVAÇÃO

10. EVANGELHO: Lc 9,28b-36

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Refrão 232
+ antífona do dia / 356 (CD16)

TODOS: Ele está no meio de nós!

12. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Demos graças ao Senhor nosso Deus!

13. PROFISSÃO DE FÉ

TODOS: É nosso dever e nossa salvação!
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Dir.: É um prazer para nós te louvar e te
adorar, Deus de bondade. Tu nos conduzes, através da noite e do deserto, como
conduziste Moisés e o povo em páscoa
para a terra prometida...

DEUS NOS ENVIA

21. NOTÍCIAS E AVISOS

TODOS: Louvor e glória a ti, ó Deus,
força de paz!

• Acesse o nosso site para saber das
notícias da Arquidiocese – www.aves.org.br

Dir.: Nós te bendizemos, por causa de
Jesus, teu filho amado. Ele veio para nós
revestidos de nossa fragilidade e nos revelou o teu amor. Hoje nós te louvamos
fazendo memória da sua vida e do seu
amor até o fim, enquanto aguardamos a
sua vinda.

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de
oração e de vida, vos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão.
Amém.

TODOS: Louvor e glória a ti, ó Deus,
força de paz!
17. PAI NOSSO
18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 599/ 606 (CD12)

Dir.: Abençoe-nos Deus todo–poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Saudemos – nos desejando a paz
do Senhor.

Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
23. CANTO FINAL: 804/ 792 (CD26)

19. COMUNHÃO: 276/ 699 (CD2)

24. LEITURAS DA SEMANA

20. ORAÇÃO

2ªf
3ªf
4ªf
5ªf
6ªf

Dn 9,4b-10; Sl 78; Lc 6,36-38
Is 1,10.16-20; Sl 49; MT 23,1-12
Jr 18,18-20; Sl 30; Mt 20,17-28
Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104;
Mt 21,33-43.45-46
Sáb Mq 7,14-15.18-20; Sl 102;
Lc 15,1-3.11-32

Oremos (pausa). Ó Deus, nesta celebração e nesta oração comunitária, tivemos
vosso Filho todo entregue à vossa glória,
dado inteiro ao vosso bem. Que este
encontro fraterno e esta oração tirem o
pecado da terra e tragam a alegria do
céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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ORIENTAÇÕES
• Colocar o cartaz da CFE- 2010 em
lugar de destaque.
• Neste tempo quaresmal não usamos flores no altar (exceto no 4º
domingo) e o uso dos instrumentos
musicais só é permitido para sustentar o canto.
• Pode-se usar a oração da CFE 2010
como oração final.
• No momento da partilha dos dons,
pode-se falar dos grupos de economia solidária existentes no bairro ou
na área pastoral.
• Os folhetos de subsídios são muito
úteis, mas não devem substituir a
criatividade da equipe que prepara
a celebração.
• Melodias para os salmos ANO C
– CD – Cantando os Salmos – Vol I
e II, Irmã Miriam – Paulus.

A Vida Ameaçada
Uma cultura de Consumo
O consumismo é fortemente induzido pela
propaganda. Formou-se uma mentalidade
de que quanto mais se consome mais se
tem garantias de bem-estar, de prestígio
e de valorização, já que na atualidade as

pessoas são avaliadas pelo que possuem
e não pelo que são.
Muitas pessoas compram produtos e serviços sem necessidade, num processo
de compulsão, para estar na moda, para
mostrar que podem mais. Deixam seus
objetos comprados há algum tempo, não
conseguem sair do centro comercial sem
comprar algo, sentem-se mal quando alguém usa um objeto mais moderno que
o seu.
Muita violência praticada por adolescentes,
mais vulneráveis, tem aí a sua origem. Pais
passam necessidades para atender as
exigências consumistas dos filhos. Nesse
clima, cresce também um desprezo por
aqueles que não conseguem usar o que
está valorizado no momento, alimentando
desejos e ambições.
E, é claro, os produtos são rapidamente
dispensados, considerados obsoletos pela
propaganda, para dar lugar a um novo
consumo. Isso não acontece por acaso,
é estratégia de mercado. A cultura do descartável, além de poluir o planeta, cria uma
mentalidade de substituição compulsiva em
que nada deve ser “durável”. Nem mesmo
as relações humanas. Saíamos desse ciclo
que vicia. Criemos novas possibilidades!
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