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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
(Sl 26 | M.: Pe. José Weber, SVD)

1  
Meu coração fala convosco confian-
te, / 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. Ó Senhor, ouvi a voz do meu ape-
lo, * atendei por compaixão! / Não 
afasteis em vossa ira o vosso servo, *  
sois vós o meu auxílio! 
2. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver * na terra dos viventes. / 
Espera no Senhor e tem coragem, * 
espera no Senhor!
3. Ensinai-me, ó Senhor, vossos ca-
minhos * e mostrai-me a estrada 
certa! / Por causa do inimigo, prote-
gei-me, * não me entregueis a seus 
desejos! 

II.
(L.: Eurivaldo Ferreira e Reginaldo Veloso | M.: Eurivaldo Ferreira)

Fala assim meu coração: / "Vou bus-
car a tua face!" / Senhor, o teu sem-
blante / não me escondas, não!
1. És, Senhor, o meu abrigo, / segu-
rança e proteção, / tenho os olhos em 
ti fixos, / minha rocha e salvação. /  

Vê meu coração contrito, / vem, me 
guie a tua mão.
2. Da maldade, vem, me livra, / tira-
-me da perdição. / Teu semblante é 
minha luz, / é farol na escuridão. / 
Em teu coração encontro / só bon-
dade e compaixão.
3. A ti peço uma só coisa: /em tua 
casa habitar / cada dia de minha 
vida, / e o teu amor provar! / Can-
tarei, então, pra sempre, / ó, meu 
Deus, o teu louvor!

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, es-
tamos no segundo domingo de 
nosso caminho quaresmal rumo 
à Páscoa. Assim como Jesus cha-
mou seus discípulos para o monte 
Tabor, para ali ser transfigurado, 
hoje Ele nos chama para fazer-
mos a mesma experiência. Este 
lugar sagrado em que nos reuni-
mos torna-se, para nós, um espa-
ço da manifestação da glória do 
Senhor, da qual participamos sa-
cramentalmente pelo Batismo, si-
nal antecipado de nossa Páscoa.

ATO PENITENCIAL3
P. Nesta Quaresma, tempo favorável 
de nossa conversão para o Senhor, 
somos convidados a reconhecer 
nossos pecados. Necessitados de 
que a misericórdia do Senhor nos 
alcance, supliquemos:

(Silêncio)
P. Senhor, que fazeis passar da mor-
te para a vida quem ouve a vossa pa-
lavra, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que quisestes ser levanta-
do da terra, para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos submeteis ao jul-
gamento da vossa cruz, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

ORAÇÃO4
P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, que 
nos mandastes ouvir o vosso Filho 
amado, alimentai nosso espírito 
com a vossa palavra, para que, pu-
rificado o olhar de nossa fé, nos ale-
gremos com a visão da vossa glória. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso 
Filho, na unidade do Espirito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Obedientes ao Pai do céu que 
nos apresenta seu Filho amado e nos 
manda escutá-lo, acolhamos o dom 
da sua Palavra.

PRIMEIRA LEITURA
(Gn 15, 5-12.17-18)5

Leitura do Livro do Gênesis. Naque-
les dias, ⁵o Senhor conduziu Abraão 
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 disse: “Eu sou o 
Senhor que te fez sair de Ur dos cal-
deus, para te dar em possessão esta 
terra”. ⁸Abrão lhe perguntou: “Se-
nhor Deus, como poderei saber que 
vou possuí-la?” ⁹E o Senhor lhe disse: 
“Traze-me uma novilha de três anos, 
uma cabra de três anos, um carnei-
ro de três anos, além de uma rola e 
de uma pombinha”. ¹⁰Abrão trouxe 
tudo e dividiu os animais pelo meio, 
mas não as aves, colocando as res-
pectivas partes uma frente à outra. 
¹¹Aves de rapina se precipitaram so-
bre os cadáveres, mas Abrão as en-
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xotou. ¹²Quando o sol já se ia pondo, 
caiu um sono profundo sobre Abrão 
e ele foi tomado de grande e miste-
rioso terror. ¹⁷Quando o sol se pôs 
e escureceu, 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 descendentes darei esta terra, 
desde o rio do Egito até o grande rio, 
o Eufrates”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                      26(27) 6
O Senhor é minha luz, / minha luz 
e salvação.
1. O Senhor é minha luz e salvação. *
De quem eu terei medo? / O Senhor 
é a proteção da minha vida; * peran-
te quem eu tremerei?
2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu ape-
lo, * atendei por compaixão! Meu 
coração fala convosco confiante; * é 
vossa face que eu procuro.
3. Não afasteis em vossa ira o vosso 
servo, * sois vós o meu auxilio! / Não 
me esqueçais nem me deixeis aban-
donado, * meu Deus e Salvador!
4. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver * na terra dos viventes. /
Espera no Senhor e tem coragem, *
espera no Senhor!

SEGUNDA LEITURA
(Fl 3,17-41, +longa)

7
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses. -17Sede meus imitado-
res, irmãos, e observai os que vivem 
de acordo com o exemplo que nós 
damos. 18Já vos disse muitas vezes, 
e agora o repito, chorando: há mui-
tos por aí que se comportam como 
inimigos da cruz de Cristo. 19O fim 
deles é a perdição, o deus deles é o 
estômago, a glória deles está no que 
é vergonhoso e só pensam nas coi-
sas terrenas. 20Nós, porém, somos 
cidadãos do céu. De lá aguardamos 
o nosso Salvador, o Senhor, Jesus 
Cristo. 21Ele transformará o nosso 
corpo humilhado e o tornará seme-
lhante ao seu corpo 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 co-
roa, meus amigos, continuai firmes 
no Senhor. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO8
(Lc 9,35)

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
(Lc 9, 28b-36)9

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 28Jesus levou con-
sigo Pedro, João e Tiago, e subiu à 
montanha para rezar. 29Enquanto 
rezava, seu rosto mudou de aparên-
cia e sua roupa ficou muito branca e 
brilhante. 30Eis que dois homens es-
tavam 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 compa-
nheiros estavam com muito 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 Je-
sus: “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 dis-
cípulos ficaram com medo ao entra-
rem dentro da nuvem. 35Da nuvem, 
porém, saiu uma voz que dizia: “Este 
é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o 
que ele diz!” 36Enquanto a voz res-
soava, Jesus encontrou-se sozinho. 
Os discípulos ficaram calados e na-
queles dias não contaram a ninguém 
nada do que tinham visto. - Palavra 
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA10

PROFISSÃO DE FÉ11
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 Pila-
tos, / foi crucificado, morto e sepul-
tado. / Desceu à mansão dos mor-
tos; / ressuscitou ao terceiro dia, /  
subiu aos céus; / está sentado à di-
reita 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 comu-
nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; /  
na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a 
Palavra do Senhor e respondendo a 
ela com nossa profissão de fé, vol-

temo-nos para Deus, nosso Pai, su-
plicando: 
T. Transfigurai-nos na glória do vos-
so Filho, Senhor!
1. Pai Santo, que nos ordenastes es-
cutar o vosso Filho; dai-nos a graça 
de, neste tempo quaresmal, meditar 
mais intensamente a vossa Palavra.
2. Pai Santo, que acompanhais todos 
aqueles que anunciam o Evangelho 
de vosso Filho; concedei-nos a graça 
de sermos fiéis àquilo que pregamos 
e testemunhar a nossa fé no dia a 
dia, mesmo nas tribulações.
3. Pai Santo, que pusestes toda vos-
sa alegria em vosso Filho, concedei 
à vossa Igreja em São Paulo redes-
cobrir a alegria do Evangelho empe-
nhando-se no caminho sinodal.
4. Pai Santo, que nos chamastes à 
santidade, concedei-nos alcançar 
nossa santificação dando testemu-
nho em favor da educação da frater-
nidade.
P. Concluamos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano: 
T. Pai Santo, / neste tempo favorá-
vel de conversão e compromisso, /  
dai-nos a graça de sermos edu-
cados / pela Palavra que liberta 
e salva. / Livrai-nos da influência 
negativa / de uma cultura em que 
a educação / não é assumida como 
ato de amor aos irmãos / e de espe-
rança no ser humano. / Renovai-nos 
com a vossa graça / para vencermos 
o medo, / o desânimo e o cansaço, /  
e ajudai-nos a promover uma educa-
ção integral, / fraterna e solidária. /  
Fortalecei-nos, / para que sejamos 
corajosos /  na missão de educar / 
para a vida plena em família, / 
em comunidades eclesiais missio-
nárias, / nas escolas, / nas universi-
dades / e em todos os ambientes. / 
Ensinai-nos a falar com sabedoria / 
e educar com amor! / Fazei com que 
a Virgem Maria, / Mãe educadora, / 
com a sabedoria dos pequenos e po-
bres, / nos ajude a educar e servir /  
com a pedagogia do diálogo, / da 
solidariedade e da paz. / Por Jesus, 
vosso Filho amado, / no Espírito, / 
Senhor que dá a vida. / Amém.

(L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap |  
M.: Júlio Cézar Marques Ricarte)

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

13

1. Sê bendito, Senhor, para sempre, /  
pelos frutos das nossas jornadas! /  
Repartidos na mesa do Reino, / 
anunciam a paz almejada!
Senhor da vida, tu és a nossa Salva-
ção! / Ao prepararmos a tua mesa, /  
em ti buscamos Ressurreição!
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2. Sê bendito, Senhor, para sempre, /  
pelos mares, os rios e as fontes! / 
Nos recordam a tua justiça, / que 
nos leva a um novo horizonte!
3. Sê bendito, Senhor, para sempre, /  
pelas bênçãos qual chuva torrente! / 
Tu fecundas o chão desta vida / que 
abriga uma nova semente.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Ó Deus, que estas oferendas la-
vem os nossos pecados e nos san-
tifiquem inteiramente para cele-
brarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio: A transfiguração do Senhor, MR 189 p.)

15
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso 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 própria morte, Jesus lhes mostra, 
na montanha sagrada, todo o seu 
esplendor. E com o testemunho 
da Lei e dos Profetas, simbolizados 
em Moisés e Elias, nos ensina que, 
pela Paixão e Cruz, chegará à glória 
da ressurreição. E, enquanto espe-
ramos a realização plena de vossas 
promessas, com os anjos e com to-
dos os santos nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, e pela força do Espí-
rito Santo, dais vida e santidade a to-
das as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça 
em toda parte, do nascer ao pôr do 
sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de Je-
sus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, que nos mandou celebrar este 
mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e 
nos tornemos em Cristo um só cor-
po e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, São Paulo, patrono da nos-
sa Arqui-diocese, e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós sa-
ciar-nos eternamente da vossa gló-
ria, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, ago-
ra e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
(L. e M.: Pe. Wallison Rodrigues)

1717
Jesus, Filho amado do Pai, / divina e 
gloriosa Alegria. / Ó Luz cingida de 
Luz: / nossa vida iluminai! / Escute-
mos sua voz!
1. Clarão do Pai que traz nova vi-
são; / 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 essencia de 
Deus; / Palavra Eterna e caminho 
aos Céus. / Clarão do Pai que pros-
creve o medo; / Palavra Eterna que 
tateia nosso ser. 
3. Clarão do Pai que irradia o amor; / 
Palavra Eterna que nos chama a ser 
luz. / Clarão do Pai que nos convida a 
Si; / Palavra Eterna que nos partilha 
sua paz.
4. Clarão do Pai que nos faz filhos da 
Luz; / Palavra Eterna que aumenta 
nossa fé. / Clarão do Pai que é a vida 
dos homens; / Palavra Eterna que é 
a plena verdade.
5. Clarão do Pai que resplandece em 
nós; / Palavra Eterna que abrilhanta 
nosso olhar. / Clarão do Pai que dis-
sipa as trevas; / Palavra Eterna que 
nos chama à conversão.

II.
(L.: Mt 3,17 e Sl 134 | M.; Pe. José Weber, SVD)

Uma voz do céu ressoa: “Eis meu 
Filho muito amado, / nele está meu 
bem querer, escutai o que ele diz”. 
1. Louvai o Senhor, bendizei-o; * lou-
vai o Senhor, servos seus, / Louvai o 
Senhor, porque é bom; * cantai ao 
seu nome suave! 
2. Eu bem sei que o Senhor é tão 
grande, * que é maior do que todos 
os deuses. / Ele faz tudo quanto lhe 
agrada, * nas alturas dos céus e na 
terra. 
3. Ó Senhor, vosso nome é eterno; * 
para sempre é a vossa lembrança! / 
O Senhor faz justiça a seu povo * e é 
bondoso com aqueles que o servem. 
4. Israel, bendizei o Senhor; * sa-
cerdotes, louvai o Senhor; / levitas, 
cantai ao Senhor; * fiéis, bendizei o 
Senhor!
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ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: (silêncio) Nós comunga-
mos, Senhor Deus, no mistério da 
vossa glória, e nos empenhamos 
em render-vos graças, porque nos 
concedeis, ainda na terra, participar 
das coisas do céu. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio /  
na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. /  
Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, /  
sejamos também nós ardorosos dis-
cípulos-missionários de Jesus Cristo /  
para que, nele, todos tenham vida 
em abundância. / Divino Espírito 
Santo, iluminai-nos. Amém!

BÊNÇÃO FINAL20
RITOS FINAIS

HINO DA CF-202221
(L.: Eurivaldo Silva Ferreira | M.: Miguel Philippi)

1A. É tarefa e missão da Igreja / Boa 
nova no amor proclamar, / no diálo-
go com a cultura / Para a vida florir, 
fecundar. / O que em redes se vai 
construir /e a pessoa humana for-
mar. 
1B. Quando o anseio do conheci-
mento / ultrapassa barreiras, fron-
teiras, / se destaca o ensinamento /
oriundo da fé verdadeira, / que nos 
faz nesta ação solidários, / para o 
bem, condição que é certeira.
E quem fala com sabedoria / é 
aquele que ensina com amor, / sua 
vida em total maestria / é pra nós 
luz, caminho, vigor.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

ESTE É MEU FILHO, O ELEITO. ESCUTAI-O.
A Eucaristia é a celebração da 
aliança de Deus com a humani-
dade, selada no sangue de Jesus. 
Estamos nos preparando neste 
tempo de quaresma para celebrar 
a Páscoa do Senhor. Na oração in-
tensa e amor aos irmãos somos 
chamados a nos converter, dei-
xando-nos iluminar pela Palavra 
de Deus. Uma boa notícia nos é 
dada: “Este é o meu Filho, o Elei-
to”. E um convite irrecusável: “Es-
cutai-o”. 
A primeira leitura do Livro do Gê-
nesis (Gn 15,5-12.17-18) recor-
da a história da salvação em que 
Deus faz aliança com Abraão e lhe 
revela o seu projeto de amor, lhe 
faz uma promessa, e lhe dá um 
sinal de esperança. Os anseios 
são acolhidos, antes de tudo uma 
descendência: “Olha para o céu e 
conta as estrelas, se fores capaz. 
Assim será tua descendência” (cf. 
v. 5). Abraão acreditou, teve fé. E 
depois, uma terra para seu povo, 
pelo Senhor é prometida: “para 
te dar esta terra em posse” (cf. v. 
6). Uma aliança é firmada, e nos 
sinais do braseiro fumegante e da 
tocha de fogo, se revela o Deus 
fiel que caminha com o seu povo: 
“Naquele dia Deus fez aliança com 
Abrão” (cf. v. 18).
No texto do Evangelho de Lucas (Lc 
9, 28b-36) é Jesus, o Filho Amado, 
a nova e plena aliança com a hu-
manidade. Na montanha, em ora-
ção, encontramos a transfiguração 
de Jesus, que é preparação para 
o caminho da plena libertação, a 
sua paixão, morte e ressurreição. 
O Eleito de Deus toma consciência 
de sua morte libertadora, seu ros-
to muda de aparência, suas vestes 

brilham, pois nele se revela a ple-
nitude da salvação divina. A pre-
sença de Moisés e Elias, a Lei e os 
Profetas, testemunham que Jesus 
veio para libertar mediante a en-
trega de sua vida, e concretizava 
as antigas promessas. No sinal da 
nuvem, Deus Pai dá testemunho, 
declara ser o seu Filho Amado, o 
Escolhido. O Pai tudo confiou a 
seu Filho e Jesus tudo realizou, 
pois veio fazer a sua vontade. O 
convite é solene e decisivo: “Escu-
tai-o” (v. 35).   Jesus comunga com 
o projeto do Pai na oração, seu 
êxodo libertador passa pela mor-
te, e alcança a plena ressurreição, 
e ascensão aos céus. A atitude de 
fé, característica de Abraão (cf. I 
Leitura), contrasta com o medo e 
o silêncio dos discípulos: “os discí-
pulos ficaram calados...” (cf. v. 36). 
Na segunda leitura de Filipenses 
(Fl 3,17-4,1) vemos o alerta de 
Paulo contra “os inimigos da cruz 
de Cristo” (v. 8), os que negavam o 
valor do mistério pascal. E afirma 
então que “nós somos cidadãos 
do céu” (v. 20), e temos como úni-
co Salvador, Jesus Cristo. Como 
Ele glorioso, seremos também nós 
glorificados. O convite do Apósto-
lo é dirigido também a todos nós: 
“continuar firmes no Senhor, ó 
meus queridos” (4,1). Sim, vamos 
continuar firmes e perseverantes 
na fé e no amor, pois Deus per-
manece fiel à sua Aliança, e a seu 
Filho Eleito somos chamados a 
escutar e praticar sua Palavra, que 
é de vida eterna. Somos cidadãos 
do céu, do Reino de Deus, 

Dom Angelo Ademir Mezzari, RCJ 
Bispo Auxiliar de São Paulo

2A. Educar é atitude sublime / que 
prepara a vida futura. / Compreen-
dendo o presente, pensamos: / Ensi-
nar é proposta segura / para, enfim, 
destacar-se a atitude / dos que em 
Cristo são nova criatura.

2B. O convívio em níveis fraternos / 
traz em nós o sentido discreto: /  
Na harmonia com os seres viventes /  
e no agir o equilíbrio completo. / 
Consigamos também aprender /  
e educar para o amor e o afeto.
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