
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Volta, meu povo, ao teu Senhor e exulta-
rá teu coração. Ele será teu condutor, tua 
esperança de salvação! Tua esperança 
de salvação!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e 
compassivo. Cantarás purificado os louvo-
res do Deus vivo. 
2. Nossas vidas tão dispersas nosso Deus 
as juntará! E seremos novo povo, Ele nos 
renovará!

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito San-
to estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
- Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos 
o nosso espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de aproximar-nos 
da mesa do Senhor (pausa).
- Senhor, que na água e no Espírito nos re-
generastes à vossa imagem, tende piedade 
de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que enviais o vosso Espírito, para 
criar em nós um coração novo, tende pie-
dade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos tornastes participantes do 
vosso Corpo e do vosso Sangue, tende pie-
dade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 

nós, perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna.  - Amém

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, que nos man-
dastes 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. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 12,1-4a)
Leitura do Livro do Gênesis.
1Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: 
“Sai da tua terra, da tua família e da casa do 
teu pai, e vai para a terra que eu te vou mos-
trar. 2Farei de ti um grande povo e te aben-
çoarei: engrandecerei o teu nome, de modo 
que ele se torne uma bênção. 3Abençoarei 
os que te abençoarem e amaldiçoarei os que 
te amaldiçoarem; em ti serão abençoadas to-
das as famílias da terra!”. 4aE Abraão partiu, 
como o Senhor lhe havia dito.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 32(33))
- Sobre nós venha, Senhor, a vossa gra-
ça, / venha a vossa salvação!
- 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!
- 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!
- No Senhor nós esperamos confiantes, por-
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 CF 2017 “FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA”
Irmãos e irmãs: Estamos caminhando para o ponto culminante do mistério da nossa re-

denção, que é a Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a glória da Res-
surreição só vem depois dos acontecimentos dolorosos de sua Paixão e Morte. Todavia, um 
fato extraordinário antecede esses acontecimentos para nos dar a certeza da glória de Jesus 
Cristo como Filho de Deus, vencedor da morte e do pecado. É a transfiguração de Jesus. 
Nele está a nossa esperança de uma vida nova avançando em direção a um futuro melhor. A 
opção pela vida é o grande referencial. Cantemos!



que Ele é nosso auxílio e proteção!/ Sobre 
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mes-
ma forma que em vós nós esperamos!

8. 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. 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. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 17,1-9)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a 
voz do Pai: / Eis meu Filho muito amado, 
escutai-o, todos vós!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo, † segundo Mateus.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 1Jesus tomou consigo Pe-
dro, 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 Je-
sus. 4Então Pedro tomou a palavra e disse: 
“Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, 
vou fazer aqui três tendas: uma para ti, ou-
tra 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 dis-
cípulos 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 mon-
tanha, Jesus ordenou-lhes: “Não conteis a 
ninguém esta visão até que o Filho do Ho-

mem tenha ressuscitado dos mortos”.
- Palavra da Salvação. - Glória a vós, Senhor!

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 concebi-
do 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 tercei-
ro 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 DA COMUNIDADE.
- (Introdução e conclusão pelo presidente 
da celebração)
1. Senhor, que Vossa Santa Igreja possa levar 
todos os homens ao Vosso conhecimento e 
de sua mensagem de salvação. Rezemos!
- Senhor, que nossa Igreja seja, cada vez 
mais, verdadeiro Sinal do Reino!
2. Senhor, que esta Quaresma seja uma fon-
te de bênçãos para nós e sinal de mais vida 
e de esperança a favor do ambiente em que 
vivemos. Rezemos!
3. Senhor, que esta Campanha da Fraternida-
de nos torne mais sensíveis e dispostos a nos 
preocupar com as pessoas que mais sofrem 
com a degradação do ambiente. Rezemos!
4. Senhor, ajuda-nos a crescer na leitura e 
na oração da Palavra de Deus, para que ela 
seja, de fato, a luz que ilumina toda a nossa 
ação na Igreja e na sociedade. Rezemos!

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito és tu, ó Deus criador, revestes o 
mundo da mais fina flor;
Restauras o fraco que a ti se confia e junto 
aos irmãos, em paz, o envias.
Ó, Deus do universo, és Pai e Senhor, Por 
tua bondade recebe o louvor!
2. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem 
Aprendeu o gesto de amor:
Colher a fartura e ter a beleza de ser a parti-
lha dos frutos na mesa!

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sa-
crifício seja aceito por Deus Pai, todo-pode-
roso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-



crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, que estas oferendas lavem os nos-
sos pecados e nos santifiquem inteiramente 
para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nos-
so Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (PREFÁ-
CIO: A TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração está em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nosso dever e nossa salvação.

NA VERDADE, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus 
Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Tendo predito aos discípulos a pró-
pria morte, Jesus lhes mostra, na montanha 
sagrada, todo o seu esplendor. E com o tes-
temunho da Lei e dos Profetas, simboliza-
dos em Moisés e Elias, nos ensina que, pela 
Paixão e Cruz, chegará à glória da ressur-
reição. 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:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fon-
te de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE 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.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 

a vossa vinda!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos ofere-
cemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participan-
do do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só es-
pírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso Bispo Cesar, e todos os minis-
tros do vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eter-
na, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos serviram, 
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho. 
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.- Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumina-
dos pela sabedoria do Evangelho, ousamos 
dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pe-
cado e protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo.  - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA

Em tempos mais recentes são delimitados e descritos os chamados biomas brasileiros, 
com suas interfaces e ligações, mas aguardando características próprias de cada um. A ex-
pressão bioma vem de “bio” que em grego quer dizer “vida” e “oma”, sufixo também grego 
que quer dizer “massa, grupo ou estrutura de vida”. Um bioma é “um conjunto de vida (ani-
mal e vegetal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis 
em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mu-
danças, o que resulta em uma diversidade biológica própria”!

Assim um bioma é formado por todos os seres vivos e uma determinada região, cuja 
vegetação é similar e contínua, cujo clima é mais ou menos uniforme, e cuja formação tem 
uma história comum. Por isso, a diversidade biológica também é parecida. Há teses de sete 
até oito biomas, considerando manguezais como um deles e outro marinho, mas esse não é 
o reconhecimento oficial. No Brasil temos seis biomas: a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cer-
rado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Nesses biomas vivem pessoas, povos, resultantes 
da imensa miscigenação brasileira.

Hoje, mais de 500 anos depois da chegada dos colonizadores seria interessante nos per-
guntar: O que restou daquela floresta? O que restou daqueles povos? O que restou daquelas 
águas? O que restou daquela imensa biodiversidade que maravilhava os olhos? O ambiente 
em que vivemos interessa a todos os seres humanos, independentemente de sua religião, 
credo, ou mesmo sem nenhum deles. Precisamos nos perguntar qual destino estamos dan-
do a tantas riquezas e qual Brasil queremos deixar para as gerações futuras.

(Texto adaptado do Manual da CF 2017)
Diácono Marcos Reis de Faria - Cooperador Paroquial da Catedral de São Dimas

do céu. Por Cristo, nosso Senhor.  - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus, Pai de misericórdia, conceda a to-
dos vós, como concedeu ao filho pródigo, a 
alegria do retorno à casa. - Amém.
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração 
e de vida, vos guie nesta caminhada quares-
mal a uma verdadeira conversão. - Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal, para poder-
des com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e 
Filho † e Espírito Santo. - Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário CNBB Quaresma Ano A - CF 2017

- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: 
se alguém come deste Pão, viverá eterna-
mente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra 
e serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Jesus, Filho amado do Pai, divina e glo-
riosa alegria. /Ó Luz cingida de Luz: nos-
sa vida iluminai!/ Escutemos sua voz!
1. Clarão do Pai que traz nova visão; Palavra 
Eterna que restaura o nosso agir. Clarão do 
Pai que nos é salvação; Palavra Eterna que 
nos encaminha à Luz.
2. Clarão do Pai que é essência de Deus; 
Palavra Eterna e caminho aos Céus. Clarão 
do Pai que proscreve o medo; Palavra Eter-
na que tateia nosso Ser.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Nós comungamos, Senhor Deus, 
no mistério da vossa glória, e nos empenha-
mos em render-vos graças, porque nos con-
cedeis, ainda na terra, participar das coisas 

Diretor: Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB - Diretor Técnico: Diác. Mauri Guardia de Souza
Registro de Títulos e Documentos nº 173183 

Jornalista Responsável: Rafael Olimpio - MTb 80408 - Redatora: COMISSÃO DIOCESANA DO FOLHETO LITÚRGICO  
Praça Monsenhor Ascânio Brandão, 01 - Jardim São Dimas - São José dos Campos - SP - CEP: 12.245-440 -Tel.: (12) 3928-3911

Obs.: O folheto Nova Aliança está disponível para download no site da Diocese: www.diocesesjc.org.br

SEGUNDA: DN 9,4B-10; SL 78(79); LC 6,36-38.
TERÇA: IS 1,10.16-20; SL 49(50); MT 23,1-12.
QUARTA: JR 18,18-20; SL 30(31); MT 20, 17-28.
QUINTA: JR 17,5-10; SL 1; LC 16, 19-31.
SEXTA: GN 37; SL 104; MT 21, 33-34.4-46. 
SÁBADO: MQ 7,14-15.18-20; SL 102; LC 15,1-
3.11-32.
DOMINGO: EX 17,3-7; SL 94; RM 5,1-2.5-8; JO 4,5-42.

LEITURAS DA SEMANA:


