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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
2º DOMINGO DA QUARESMA 
28 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 

nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 

sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 

presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 

ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 

de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 

muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 

católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 

sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 

acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 

um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser 

acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

Onde for possível, colocar em algum lugar externo da casa (porta, janela 

ou varanda), bem visível, uma cruz ornada com um pano de cor roxa. 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto inicial:1 
Meu coração fala convosco confiante 
E os meus olhos vos procuram, ó meu Deus. 

Senhor, é vossa face que eu procuro, 
não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. 

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

 
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo:  
habitar no Santuário do Senhor, por toda a minha vida. 

 
3. Ofertarei um sacrifício de alegria, no templo do Senhor. 

Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. 
 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: “O Cristo nos chama a preparar a Páscoa. Que a sua paz esteja com 

vocês”2. 

T.: O amor de Cristo nos uniu! 
D.: Celebramos hoje, neste Tempo da Quaresma, o “Domingo da 
Transfiguração do Senhor”. Nesta celebração familiar no “Dia do 

Senhor”, “subimos a montanha com Jesus e três dos seus discípulos 
para fazermos a experiência da intimidade e recebermos a visão de sua 
glória e o mandamento de escutar a sua palavra. Celebramos a páscoa 
de Jesus Cristo que acontece em todas as pessoas e grupos que 
descobrem o rosto transfigurado do Pai nos rostos desfigurados dos 
pobres e sofredores”3. 
 
D.: Irmãos e irmãs, sentimos a necessidade de purificar nosso coração 

de tudo o que impede de participarmos com dignidade desta celebração. 

Invoquemos a misericórdia de Deus, da qual tanto precisamos. 

 

(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Perdão, Senhor, por não acolhermos em nosso coração a vossa 

Palavra, atropelando assim a força de transformação que ela nos traz. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=yIlTQHEefAw 
2 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Ciclo 
Pascal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2002, p. 41. 
3 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Ciclo 
Pascal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2002, p. 106. 

https://www.youtube.com/watch?v=yIlTQHEefAw
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T.: (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante em ouvir e 

conhecer a vossa Palavra. 

T.: (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Perdão, Senhor, por não sermos portadores da vossa Palavra, 

submissos às nossas palavras, caprichos e julgamentos. 

T.: (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Deus de misericórdia, tenha piedade de nós. Transforme o nosso 

coração e nos torne testemunhas autênticas da sua Palavra, enquanto 

peregrinamos por este mundo até a vida eterna. 

T.: Amém! 

 
D.: Oremos. Ó Deus, que nos mandais ouvir sempre 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, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:      (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18) 
 

L.: Leitura do Livro do Gênesis 
Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: 'Abraão!' 

E ele respondeu: 'Aqui estou'. E Deus disse: 'Toma teu filho único, 
Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre um monte que eu te indicar'. Chegados ao lugar 

indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, 
amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, 

estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o 
anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: 'Abraão! Abraão!' Ele respondeu: 
'Aqui estou!'. E o anjo lhe disse: 'Não estendas a mão contra teu filho e 

não lhe faças nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, pois não me 
recusaste teu filho único'. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro 
preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em 

holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão, 
pela segunda vez, do céu, e lhe disse: 'Juro por mim mesmo - oráculo 

do Senhor -, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu 
filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência 
como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus 

descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua 
descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me 

obedeceste'. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
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Salmo:4        Sl 115(116B) 

 
R.: Andarei na presença de Deus, 

junto a Ele na terra dos vivos. 
 
L.: Guardei a minha fé, mesmo dizendo: 

“É demais o sofrimento em minha vida!” 
É sentida demais pelo Senhor 
a morte de seus santos, seus amigos.    R. 

 
L.: Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, + 

Vosso servo que nasceu de vossa serva; 
Mas me quebrastes os grilhões da escravidão! 
Por isso oferto um sacrifício de louvor, 

Invocando o nome santo do Senhor.     R. 
 

L.: Vou cumprir minhas promessas ao Senhor 
Na presença de seu povo reunido; 
Os átrios da casa do Senhor, 

Em teu meio, ó cidade de Sião!     R. 
 
Segunda Leitura:        (Rm 8,31b-34) 

L.: Leitura da carta de São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não 

poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos 
daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, 
que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, 

mais ainda, que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por 
nós? Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Aclamação ao Evangelho:5 
T.: 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. 

 
EVANGELHO:        (Mc 9,2-10) 

 
L.: Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. 
Naquele tempo: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou 

sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-
se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como 
nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias 

e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a 
palavra e disse a Jesus: 'Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três 

                                                           
4 
https://www.youtube.com/watch?v=A2cu9iaVwcQ&list=PLJ7nkvvmA2Au_w9GFJMFaox1o5M5b8hiQ&i
ndex=15 
5 https://www.youtube.com/watch?v=qeHS-S0A-IE 

https://www.youtube.com/watch?v=A2cu9iaVwcQ&list=PLJ7nkvvmA2Au_w9GFJMFaox1o5M5b8hiQ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=A2cu9iaVwcQ&list=PLJ7nkvvmA2Au_w9GFJMFaox1o5M5b8hiQ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=qeHS-S0A-IE
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tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias'. Pedro não 

sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu 
uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: 

'Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!' E, de repente, 
olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus 
com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não 

contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem 
tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas 
comentavam entre si o que queria dizer 'ressuscitar dos mortos'. 

Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: Renovemos a nossa fé. 
T.: 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. 

 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Irmãs e irmãos: iluminados pela transfiguração de Jesus, façamos 
subir até o Pai as nossas súplicas pela Igreja, pelo mundo e por todos 
nós, dizendo: 

T.: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja! 
L.: Para que as Igrejas do Oriente e do Ocidente tenham confiança no 

Senhor, como Abraão, e ensinem aos homens a fé que receberam; 
oremos ao Senhor: 
L.: Para que o nosso Bispo, os presbíteros e os diáconos, como os 

Apóstolos que viram Jesus transfigurado, escutem o Pai, que os convida 
à santidade; oremos ao Senhor: 

L.: Para que os cristãos procurem o rosto de Deus na vida ativa, na 
caridade e na oração, e não esqueçam que a sua pátria está nos céus; 
oremos ao Senhor: 

L.: Para que os homens e as mulheres que têm medo do sofrimento, da 
doença e da morte, descubram Cristo, luz e salvação do mundo; oremos 
ao Senhor: 

L.: Para que os membros da nossa família saibam estar ao lado dos 
mais necessitados, para os ouvir em silêncio e lhes dar as mãos; oremos 

ao Senhor: 
(preces espontâneas...) 
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D.: Senhor, nosso Deus, que, no monte da transfiguração, nos 

mandastes escutar o vosso Filho, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e 
conceder-nos os bens que vos pedimos, com a oração que Jesus nos 

ensinou: 
T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que imploram a tua 
misericórdia, para que, confiando em teu amor de Pai, irradiem por toda 

parte a tua caridade. Por Cristo, nosso Senhor”6. 
T.: Amém! 

D.: E a bênção de Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. 
T.: Amém. 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 
 

 
- Canto Final:7 

1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração. 
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. 
(bis) 

 
Em nome de Cristo, que é a nossa paz! 

Em nome de Cristo, que a vida nos traz: 
do que estava dividido, unidade ele faz! 
Do que estava dividido, unidade ele faz! (cf. Ef 2,14a) 

 
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. 
Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho a Emaús. (bis) 

 
3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, 

no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis) 
 
4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em 

Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis) 
 

5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso. Na 
partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis) 
 

                                                           
6 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Ciclo 
Pascal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2002, p. 53. 
7 www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8 

http://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8

