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Nº 2123 - Ano A - Roxo
2º Domingo da Quaresma - 20/03/2011

“O seu rosto brilhou como sol”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, nossa caminhada pascal nos leva hoje a subir a
montanha com Jesus e seus discípulos
para fazermos a experiência da intimidade com Ele, percebemos a visão
de sua glória e nos comprometer em
anunciar a sua Palavra.
Anim.: Celebremos a Páscoa de Jesus
Cristo que acontece em todas as pessoas
e grupos que se preocupam com a vida
humana, ameaçada desde a sua concepção
até sua morte natural, compreendida como
dom de Deus.
3. CANTO DE ABERTURA: 907 (cd 01) /
nº 4 – CF 2011
4. 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 Cristo e a comunhão do
Espírito Santo estejam com vocês.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO
Dir.: Em silêncio, pensemos em nossas
faltas e omissões diante de tantos que
sofrem, vítimas de uma sociedade injusta
e competitiva.
Dir.: Cantemos, pedindo perdão. Nº 5 –
CF 2011
Dir.: Deus, rico em misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa as nossas faltas e
conduze-nos à sua glória. Amém
6. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Ó Senhor, nosso Deus,
abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do teu Filho amado,
Jesus Cristo. Sustenta nossa esperança
nas provações da vida, com a certeza da
vitória sobre a morte. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, elevemos ao Pai as nossas preces.
Confiemo-nos a Ele e digamos:

DEUS NOS FALA

GUIA-NOS, SENHOR, EM TEUS CAMINHOS!
7. PRIMEIRA LEITURA: Gn 12,1-4a

w Senhor, ajuda-nos nesta caminhada
quaresmal a crescer na fé, na esperança
e na caridade.

8. SALMO RESPONSORIAL: 32(33)
Sobre nos venha, Senhor, a vossa graça
venha a nossa salvação!

w Senhor, que a escuta fiel da tua Palavra
nos transfigure e nos faça perceber cada
vez mais tua ação em nosso meio.

w 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.

(Concluir com a oração da Campanha
da Fraternidade)
Dir.: Pai de bondade, acolhe nossos pedidos, por teu Filho Jesus Cristo que contigo
vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Amém!

w 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.

15. PARTILHA DOS DONS: nº 8 – CF 2011
16. RITO DA COMUNHÃO

w 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!

17. PAI NOSSO
18. SAUDAÇÃO DA PAZ
19. COMUNHÃO: 11 – CF 2011

9. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 1,8b-10

20. ORAÇÃO

10. EVANGELHO: Mt 17,1-9

Oremos (pausa): Deus de ternura, em
nossa reunião de irmãos e irmãs, no
anúncio da tua palavra e na partilha
da mesma mesa, revelaste a glória de
Jesus. Assim transfigurados, possamos
no caminho desta segunda semana da
quaresma, praticar o que nos mandou o
Pai e escutar atentamente a palavra de
Cristo, por quem te pedimos, na unidade
do Espírito Santo. Amém!

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº 7 – CF
2011
12. PARTILHA DA PALAVRA
13. PROFISSÃO DE FÉ
14. PRECES DA COMUNIDADE
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21. RITO DE LOUVOR
ORIENTAÇÕES

(O dirigente motiva a comunidade a
expressar os seus louvores e depois
canta-se um salmo ou canto bíblico)

w A comunidade pode iniciar a celebração cantando a meia-voz o refrão:
“Misericordioso é Deus, sempre,
sempre o cantarei”.
w Um dos grandes símbolos deste
domingo é a Palavra de Deus. Muito
ajuda o canto em preparação para a
escuta da Palavra antes da primeira leitura no lugar de comentários.
Quem comenta as leituras é o presidente na homilia.
w Um braseiro à frente do ambão,
com incenso, pode ajudar a remeter os participantes ao Evangelho
como ponto alto do Rito da Palavra
e momento privilegiado de ouvir a
voz do Filho amado.
w Depois da comunhão, reservar um
tempo para a assembleia fazer um
profundo silêncio.
Sugestão de cantos - Abertura: Fala
assim meu coração (CD “CF 2011”
/ faixa: 3)
Aclamação: Glória e louvor (CD “CF
2011” / faixa: 7)
Oferendas: Volta o teu olhar, Senhor
(CD “CF 2011” / faixa: 8)
Comunhão: Este é meu filho muito
amado (CD “CF 2011” / faixa: 9)

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL: Hino da Campanha da
Fraternidade 2011
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS
Dir.: O Deus da paz nos santifique e guardenos em seus caminhos até a Páscoa da
Ressurreição. Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém!
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª f. Dn 9,4b-10 / Sl 78(79) / Lc 6,36-38
3ª f. Is 1,10.16-20 / Sl 49(50) /
Mt 23,1-12
4ª f. Jr 18,18-20 / Sl 30(31) /
Mt 20,17-28
5ª f. Jr 17,5-10 / Sl 1 / Lc 16,19-31
6ª f. Is 7,10-14;8,10 / Sl 3940) /
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Sáb. Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102(103) /
Lc 15.1-3.11-32
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CF/2011 – Fraternidade e vida no Planeta
“A criação geme em dores de parto” (Rm 8,23)
Ações a nível mais amplo
Precisamos sair do âmbito pessoal e chegar
até as esferas de decisão da sociedade - O
esforço pessoal para se conter o consumo
e diminuir as emissões de gases de efeito
estufa é louvável, mas é sumamente necessário que as atividades responsáveis pelas
maiores emissões destes gases sejam
acompanhadas de perto.
Saber que toda a criação faz parte da obra
criadora e redentora de Deus remete os
seres humanos ao seu lugar legítimo como
elos ou elementos de uma rede cósmica
maior. Isso pode abrir possibilidades para
a admiração e o louvor a Deus, conduzindo a um viver em que a vida é entendida
como dádiva e como tal pode ser vivida,
em gratuidade, em confiança na presença
e no amor gratuito de Deus.
O cuidado com o ambiente pode e deve
ser hoje uma resposta ao amor redentor de
Deus. Com o Criador podemos e devemos
ser cuidadores, criadores e mantenedores,
ajudando a salvaguardar o direito e a dignidade de vida das gerações futuras.
Como membros da Igreja em sentido amplo
comungamos de um ponto fundamental do
credo cristão de que o mundo que habitamos
resulta da ação criadora e amorosa de Deus.
Trata-se, pois, de falar mais concretamente
desta dimensão da fé. Como fato primeiro

da fé, cremos que Deus é o criador e o
mantenedor da criação.
Segue algumas sugestões de agir, do estudo da campanha a nível arquidiocesano:
DOMÉSTICOS:
w A separação do lixo em casa;
w Separar o óleo usado;
w Não jogar lixo nos valões, canais...
w Articular a coleta seletiva nos condomínios.
NAS COMUNIDADES:
w Divulgar as ações ambientais/ecológicas nas missas, celebrações, Catequese,
Pastoral da juventude, encontro de casais,
jornais paroquiais, etc.
w Articular com conselhos e representantes
de bairros.
NAS PARÓQUIAS:
w Articular com padres e demais autoridades religiosas.
w Articular um dia “D”.
w Articular com grupos da economia solidária.
NA ÁREA:
w Formar uma comissão que irá articular
para a implementação da lei municipal de
coleta seletiva.
Comissão arquidiocesana da CF2011
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