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Cor litúrgica: ROXA

"Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É 
vossa face, Senhor, que eu procuro, não desvieis de 

mim o vosso rosto!" (Sl 26,8s)

MONIÇÃO INICIAL (monitor)

(Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo) 

Irmãos e irmãs, neste dia do Senhor e no tempo da 

Quaresma, a Liturgia transforma este lugar, o que 

nos remete ao monte Tabor. Com os apóstolos, 

chegamos até aqui para experimentar a 

manifestação gloriosa do Senhor. Tendo vencido as 

tentações, o Senhor, transfigurado revela sua 

identidade de Filho de Deus. É essa também a nossa 

identidade concedida pela graça do Batismo. 

Rendamos graças ao Pai, por Jesus, na força do 

Espírito Santo. 

Neste dia também,  rezemos pela Mulher. Criada 

sendo  desígnio de amor,  à imagem e semelhança 

de Deus, esta manifesta em seu ser o que vós sois: 

ternura, beleza, dedicação e amor. A ela foi-lhe 

confiada a grande missão de ser Mulher, Mãe, 

Esposa, abençoai e protegei sua caminhada. De pé  

iniciemos nossa celebração cantando.

LITURGIA DA PALAVRA (monitor) 

Subamos com o Senhor ao monte para 
ouvir sua Palavra e contemplar sua glória, 
atentos à ordem de Deus Pai: Escutai-o!

Primeira  Leitura - (Gn 12,1-4a)
Leitura do Livro do Gênesis. Naqueles 
dias, o Senhor disse a Abrão: “Sai da tua 
terra, da tua família e da casa do teu pai, e 

vai para a ter- ra que eu te vou mostrar. 
Farei de ti um grande povo e te abençoarei: 
engrandecerei o teu nome, de modo que ele 
se torne uma bênção. Abençoarei os que te 
abençoarem e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; em ti serão abençoadas 
todas as famílias da terra!”. E Abrão partiu, 
como o Senhor lhe havia dito.

Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL 32(33)

Refrão. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
/ venha a vossa salvação!

1. 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.

2. 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 tem- po de penúria.

3. 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.

2ª LEITURA (2Tm 1,8b-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a 
Timóteo.  Caríssimo: sofre comigo pelo 
Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. 
Deus 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. Esta 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.
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Graças a Deus

EVANGELHO (Mt 17,1-9)

Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou 
a um lugar à parte, sobre uma alta 
montanha. E foi transfigurado diante deles; 
o seu rosto brilhou como o sol e as suas 
roupas ficaram brancas como a luz. Nisto 
apareceram-lhes Moisés e Elias, 
conversando com Jesus. Então Pedro 
tomou a palavra e disse: “Senhor, é bom 
ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 
três tendas: uma para ti, outra 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!” 
Quando ouviram isto, os discípulos ficaram 
muito assustados e caíram com o rosto em 
terra. Jesus se aproximou, tocou neles e 
disse: “Levantai-vos, e não tenhais medo”. 
Os discípulos ergueram os olhos e não 
viram mais ninguém, a não ser somente 
Jesus. Quando desciam 
da montanha, Jesus ordenou-lhes: “Não 
conteis a ninguém esta visão até que o 
Filho do homem tenha ressuscitado dos 
mortos”.

Palavra da Salvação.
Gloria a vós Senhor!

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

T. Transfigurai-nos, Senhor, por vossa 
compaixão.

1. Para que o papa Francisco, nosso Arcebispo 

e seu Auxiliar, todos os padres,  diáconos, e 

religiosos sejam neste período da Quaresma, 

sinais da bondade e do amor misericordioso de 

Deus para conosco, oremos.

2. Para que esta assembleia de cristãos, à 

medida que comunga o Pão do Céu, se 

transfigure como Jesus no monte santo, 

oremos.

3. Para que os governos das várias nações 

defendam os cidadãos e os seus direitos, e tudo 

façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos.

4. Para que os doentes e todos os que sofrem 

vivam unidos à cruz do nosso Salvador e, um 

dia, chegem à contemplação da sua glória, 

oremos.

5. Deus, nosso Pai,  colocaste  no mundo a 

mulher e a enriqueceste com preciosos dons: o 

carinho, a sensibilidade, a beleza. Concedei-

lhes a graça, de assim como a Mãe Três Vezes 

Admirável, em ter reconhecido o seu valor, sua 

dignidade e sua missão no mundo sendo 

modelo e inspiração, oremos.
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