
 

Antífona de Entrada  

Lembrai-vos de vossa misericórdia e de vosso 
amor, pois são eternos. Nossos inimigos não 
triunfem sobre nós; libertai-nos, ó Deus, de 
toda angústia! (Sl  
 

Oração do dia 

Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do 
vosso povo. E, enquanto mortificamos o cor-
po, sejamos espiritualmente fortalecidos pe-
los frutos das boas obras. Por nosso Senhor 
Jesus  Cristo,  vosso  Filho,  na unidade  do 
Espírito Santo. 
 

Primeira Leitura 

Gênesis 15,5-12.17-18 
Leitura do livro do Gênesis – Naqueles dias, 
5o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-
lhe: “Olha para o céu e conta as estrelas se 
fores capaz!” E acrescentou: “Assim será a 
tua descendência”. 6Abrão teve fé no Senhor, 
que considerou isso como justiça. 7E lhe dis-

se: “Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos 
caldeus para te dar em possessão esta terra”. 
8Abrão lhe perguntou: “Senhor Deus, como 
poderei saber que vou possuí-la?” 9E o Sen-
hor lhe disse: “Traze-me uma novilha de três 
anos, uma cabra de três anos, um carneiro de 
três anos, além de uma rola e de uma pom-
binha”. 10Abrão trouxe tudo e dividiu os ani-
mais pelo meio, mas não as aves, colocando 
as respectivas partes uma frente à outra. 
11Aves de rapina se precipitaram sobre os 
cadáveres, mas Abrão as enxotou. 12Quando 
o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo 
sobre Abrão e ele foi tomado de grande e mi-
sterioso terror. 17Quando o sol se pôs e escu-
receu, apareceu um braseiro fumegante e 
uma tocha de fogo, que passaram por entre os 
animais divididos. 18Naquele dia o Senhor 
fez aliança com Abrão, dizendo: “Aos teus de-
scendentes darei esta terra, desde o rio do 
Egito até o grande rio, o Eufrates”. – Palavra 
do Senhor. 
 

Salmo Responsorial 

26(27) 

R. O Senhor é minha luz e salvação. 
1. O Senhor é minha luz e salvação; / de qu-

em eu terei medo? / O Senhor é a proteção 
da minha vida; / perante quem eu treme-
rei? –  R. 

2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, / aten-
dei  por  compaixão!  /  Meu coração  fala 
convosco confiante, / é vossa face que eu 
procuro. – R. 

3. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, / 
sois vós o meu auxílio! / Não me esqueçais 
nem me deixeis abandonado, / meu Deus e 
salvador! – R. 

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

 
 
 
 

2º Domingo da Quaresma  
Nesta liturgia, somos convidados a escutar o que 
Jesus tem para nos dizer com sua Palavra e a 
contemplar seu rosto luminoso na Eucaristia. Per-
manecendo firmes na fé no Senhor, nossa luz e 
salvação, celebremos a páscoa semanal, que se 
realiza nas pessoas dispostas a transfigurar a re-
alidade, promovendo o bem e a vida. 

de 2022 
13 de março 



Segunda Leitura 

Filipenses 3,17-4,1 ou 20-4,1 
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses 
– 17Sede meus imitadores, [irmãos,] e obse-
rvai os que vivem de acordo com o exemplo 
que nós damos. 18Já vos disse muitas vezes e 
agora o repito, chorando: há muitos por aí 
que se comportam como inimigos da cruz de 
Cristo. 19O fim deles é a perdição, o deus de-
les é o estômago, a glória deles está no que é 
vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. 
[20Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá 
aguardamos o nosso Salvador, o Senhor, Je-
sus Cristo. 21Ele transformará o nosso corpo 
humilhado e o tornará semelhante ao seu cor-
po glorioso, com o poder que tem de sujeitar a 
si todas as coisas. 4,1Assim, meus irmãos, a 
quem quero bem e dos quais sinto saudade, 
minha alegria, minha coroa, meus amigos, 
continuai firmes no Senhor.] – Palavra do 
Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

R. Louvor a vós, ó Cristo,  
rei da eterna glória. 

Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz 
do Pai: / Eis meu Filho muito amado, escutai-
o, todos vós! (Lc 9,35) – R. 
 

Evangelho 

Lucas 9,28-36 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas –  Naquele tempo, 28Jesus 
levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à 
montanha para rezar. 29Enquanto rezava, 
seu rosto mudou de aparência e sua roupa 
ficou muito branca e brilhante. 30Eis que do-
is homens estavam conversando com Jesus: 
eram  Moisés  e  Elias.  31Eles  apareceram 
revestidos de glória e conversavam sobre a 
morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. 
32Pedro e os companheiros estavam com mu-
ito sono. Ao despertarem, viram a glória de 
Jesus e os dois homens que estavam com ele. 
33E quando estes homens se iam afastando, 
Pedro disse a Jesus: “Mestre, é bom estarmos 
aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, 
outra para Moisés e outra para Elias”. Pedro 
não sabia o que estava dizendo. 34Ele estava 
ainda falando quando apareceu uma nuvem 
que os cobriu com sua sombra. Os discípulos 
ficaram com medo ao entrarem dentro da nu-
vem. 35Da nuvem, porém, saiu uma voz que 
dizia: “Este é o meu Filho, o escolhido. Escu-
tai o que ele diz!” 36Enquanto a voz ressoava, 
Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos fi-
caram calados e naqueles dias não contaram 

a ninguém nada do que tinham visto. – Pa-
lavra da salvação. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

P: Glorifiquemos a Deus, cuja bondade é infi-
nita e, por Jesus Cristo, que vive eterna-
mente intercedendo por nós junto ao Pai, 
rezemos; e digamos: 

 

R. Acendei em nós, Senhor,  
o fogo do vosso amor! 

1. Deus de misericórdia, fazei-nos viver hoje 
generosamente a prática do amor fraterno, 
para que todos sintam em nós os efeitos da 
vossa bondade. R. 

2. Vós, que na arca salvastes Noé das águas 
do dilúvio, salvai os catecúmenos nas águ-
as do batismo. R. 

3. Saciai-nos não apenas de pão, mas de toda 
palavra que sai de vossa boca. R. 

4.  Afastai todo sentimento de discórdia e 
divisão, para que reinem sempre entre nós 
a caridade e a paz. 

(Outras preces da comunidade) 

P: Senhor, que vossa palavra seja luz e força 
em nossas vidas, a fim de que possamos 
realizar aquilo que nos pedis. Por Cristo, 
Senhor nosso. 

AS: Amém. 

 

Sobre as Oferendas 

Nós vos ofertamos, ó Deus, estes dons que 
nos destes para oferecer-vos. E, assim como 
os tornais para nós um sacramento, sejam 
também remédio para a vida eterna. Por Cri-
sto, nosso Senhor. 
 

Antífona da Comunhão 

Senhor, alegrem-se todos os que em vós con-
fiam e exultem eternamente aqueles que pro-
tegeis. (Sl 5, 12) 
 

Depois da Comunhão 

Senhor nosso Deus, que não cessais de nos 
alimentar com os vossos sacramentos, conce-
dei que esta refeição nos alcance a vida eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor. 



Na época de Abraão, todas as pessoas 

queriam ter muitos filhos. Ter muitos fi-

lhos era um sinal da bênção de Deus. 

Quando Deus se revelou a Abraão, ele 

prometeu dar-lhe essa bênção e realizar 

seu maior desejo. Mas Deus estabeleceu 

uma condição. Abraão deveria deixar Ur, 

a cidade no qual ele vivia, e seguir na di-

reção que Deus lhe mostraria. 

Ur era a cidade onde Abraão nasceu e 

foi criado. Era o lugar onde Abraão tinha 

uma vida estabilizada, onde ele tinha um 

futuro garantido. Muito provavelmente, 

essa estabilização foi o segundo maior de-

sejo de Abraão. Para satisfazer seu desejo 

de ter numerosos descendentes, Abraão 

decidiu desistir de satisfazer seu desejo 

menor. 

Abraão confiou em Deus, deixou o lugar 

em que morava para trás e partiu em 

uma jornada na direção que Deus lhe 

mostrara. Deus não apenas cumpriu sua 

promessa, mas o fez de uma maneira que 

excedeu a imaginação e a expectativa de 

Abraão. 

A vida de Abraão mostra a vida de todo 

ser humano. Nossa vida é uma peregrina-

ção. Nossa vida tem o objetivo que nosso 

Criador estabeleceu para nós. Para atin-

gir esse objetivo, devemos aprender a dei-

xar os lugares de que gostamos, aos quais 

nos acostumamos, nos quais nos sentimos 

seguros, mas que não são o objetivo de 

nossa vida. 

Na carta aos Filipenses, um fragmento 

que acabamos de ouvir, São Paulo fala do 

propósito da vida do homem da maneira 

seguinte: 

"Nós, porém, somos cidadãos do céu. De 

lá aguardamos o nosso Salvador, o Se-

nhor, Jesus Cristo. Ele transformará o 

nosso corpo humilhado e o tornará seme-

lhante ao seu corpo glorioso”. 

Porque "ser cidadão do céu" significa 

participar na vida e no amor do próprio 

Deus, São Paulo nos ensina que o propó-

sito de nossa vida é viver na realidade em 

que Jesus Cristo está vivendo e, o que é 

mais, é ficar como Jesus. 

Por isso, podemos dizer que conhecendo 

Jesus, conhecemos o plano de Deus para 

cada um de nós e conhecemos o propósito 

de nossa vida, conhecemos o futuro que 

Deus preparou para cada um de nós. 

Quando Pedro, Tiago e João viram a 

verdadeira figura de Jesus, estavam tão 

sobrecarregados que queriam continuar 

nesse estado constantemente. Da mesma 

forma, quanto mais conhecermos Jesus, 

mais seremos atraídos para Ele e nosso 

desejo de estar com Jesus e o desejo de 

nos tornarmos como Jesus será maior e 
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mais forte. 

Acho que cada um de nós sabe como po-

demos conhecer Jesus. Mas como pode-

mos alcançar o propósito que Deus esta-

beleceu para nós? Como podemos partici-

par da vida e do amor de Deus? Como po-

demos ser conformados a Jesus Cristo? 

As palavras que Deus dirigiu aos três 

apóstolos: "Este é o meu Filho. Ouça-o! ", 

são a resposta à estas perguntas. Para 

alcançar o propósito de nossas vidas, pre-

cisamos ouvir Jesus. 

Ouvir Jesus significa imitar sua vida e 

realizar seu ensinamento em nossa pró-

pria vida. Seguindo o caminho que Jesus 

nos mostra com sua própria vida e seu 

ensinamento, nos aproximaremos do pro-

pósito da nossa vida, isto é, estaremos ca-

da vez mais envolvidos na vida e no amor 

de Deus, e nos tornaremos cada vez mais 

semelhantes a Jesus. 

Vamos rezar pela graça da enorme con-

fiança e do grande amor por Jesus, para 

que possamos deixar lugares ou coisas 

que estão nos dando uma sensação de es-

tabilidade, de segurança ou de felicidade e 

possamos seguir o caminho que Jesus nos 

mostra. 

Vamos também rezar para que, vivendo 

com Jesus e vivendo como Jesus, nos tor-

nemos cada vez mais semelhantes a Ele e 

através de nossas vidas mostremos, cada 

vez mais claro, o rosto de Jesus para ou-

tras pessoas, e a mesmo tempo mostremos 

para eles o propósito de suas vidas que 

nosso Criador estabeleceu. 

Ao vivo com Padre Paulo 

Como viver bem o tempo da Quaresma? 

Quando o mundo desperta no dia seguinte ao Carnaval, é Quarta-feira de Cinzas. Para os mundanos e 
pagãos, trata-se de mais um dia como qualquer outro. Para nós, católicos, porém, inicia-se um tempo 
forte de oração e penitência: o tempo da Quaresma. 
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