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“Este é meu Filho amado. Escutai o que Ele diz!”
2º Domingo da Quaresma

Jesus é o Filho amado do Pai que nos revela todo o esplendor de sua vitória sobre o pecado e a morte.
Neste domingo da transfiguração, celebramos a certeza de que, se Deus é por nós, nada nos impedirá
de viver na sua presença e experimentar seu amor. A fé nos garante ser possível transfigurar a vida de

quem foi despojado de sua dignidade.

Primeira Leitura (Gn 22,1-2.9a.10-
13.15-18)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão à prova.
Chamando-o, disse: “Abraão!” E ele
respondeu: “Aqui estou”. 2E 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”. 9Chegados 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. 10Depois, estendeu a mão,
empunhando a faca para sacrificar o filho. 11E eis que
o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: “Abraão!
Abraão!” Ele respondeu: “Aqui estou!” 12E 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”. 13Abraão,
erguendo os olhos, viu um carneiro preso num
espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em
holocausto no lugar do seu filho. 15O anjo do Senhor
chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, 16e lhe
disse: “Juro por mim mesmo - oráculo do Senhor -,
uma vez que agiste deste modo e não me recusaste
teu filho único, 17eu 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. 18Por tua
descendência serão abençoadas todas as nações da
terra, porque me obedeceste”. - Palavra do Senhor.

Segunda Leitura (Rm 8,31b-34)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos

Irmãos: 31Se Deus é por nós, quem será contra nós?
32Deus que não poupou seu próprio filho, mas o
entregou por todos nós, como não nos daria tudo
junto com ele? 33Quem acusará os escolhidos de
Deus? Deus, que os declara justos? 34Quem
condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que
ressuscitou, e está, à direita de Deus, intercedendo
por nós? - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial (Sl 115(116B).
R. Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra
dos vivos.

1.Guardei a minha fé, mesmo dizendo: “É demais o
sofrimento em minha vida!” É sentida por demais pelo
Senhor a morte de seus santos, seus amigos.

2.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.

3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na
presença de seu povo reunido; nos átrios da casa
do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião!

Evangelho (Mc 9,2-10)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, 2Jesus tomou consigo
Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos
a um lugar à parte sobre uma alta
montanha. E transfigurou-se diante deles.
3Suas roupas ficaram brilhantes e tão
brancas como nenhuma lavadeira sobre a
terra poderia alvejar. 4Apareceram-lhe Elias
e Moisés, e estavam conversando com
Jesus. 5Então Pedro tomou a palavra e
disse a Jesus: “Mestre, é bom ficarmos
aqui. Vamos fazer três tendas: uma para

ti, outra para Moisés e outra para Elias”. 6Pedro não
sabia o que dizer, pois estavam todos com muito
medo. 7Então 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!” 8E, de
repente, olhando em volta, não viram mais ninguém,
a não ser somente Jesus com eles. 9Ao descerem da
montanha, Jesus ordenou que não contassem a
ninguém o que tinham visto, até que o Filho do
Homem tivesse ressuscitado dos mortos. 10Eles
observaram esta ordem, mas comentavam entre si o
que queria dizer “ressuscitar dos mortos”. - Palavra
da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Elevemos nossas preces a Deus Pai, para
aprofundarmos o caminho quaresmal em busca da
transfiguração de nossas vidas e da reconfiguração
das estruturas eclesiais, moldadas no serviço e na
humildade. Rezemos:
T. Que sejamos sinal de amor e de serviço ao
mundo.

1. Ornai a Santa Igreja com o Amor de Deus Pai e a
fidelidade a Cristo.

2. Não permitais que nos acomodemos às estruturas
da idolatria.

3. Moldai-nos no caminho da encarnação como serviço
ao mundo.
4. Fazei-nos discípulos do Amor e missionários da Paz.

5. Dai-nos a graça de nos espelharmos no Cristo
transfigurado e crucificado.

6. Purificai nossos corações e mentes para chegarmos
à Páscoa totalmente renovados.

P. Enceremos rezando a oração da Campanha da
Fraternidade:
T. Ó Pai, Alegria e esperança de vosso povo, vós
conduzis a Igreja, servidora da vida nos caminhos
da história. A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua palavra que chama à conversão, seja vossa
Igreja testemunha viva de fraternidade e de
liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito
da Verdade para que a sociedade se abra à aurora
de um mundo justo e solidário, sinal do Reino que
há de vir. Por Cristo Senhor nosso. Amém!O LO LO LO LO LUMEN É SEUUMEN É SEUUMEN É SEUUMEN É SEUUMEN É SEU,,,,, LEVE-O LEVE-O LEVE-O LEVE-O LEVE-O.....
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    Dia     Horário                              Atividade

16h30

15h
20h

13h

14h
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20h

13h30
09h30
18h

08h
09h
09h
09h
09h
10h30
12h
19h
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Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz
Missa - Nossa Senhora da Luz - Bênção das velas

Expediente normal

Não  have rá  exped ien teNão  have rá  exped ien teNão  have rá  exped ien teNão  have rá  exped ien teNão  have rá  exped ien te
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h )

Reunião: Pastoral da Saúde
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges

Missa - Pastorais, Cordenadores, Catequistas e Ministros
Via Sacra

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges
Catequese de 1ª Eucartistia
Missa - Nossa Senhora da Defesa

3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma
D ia  I n te rD ia  I n te rD ia  I n te rD ia  I n te rD ia  I n te r nac iona l  da  Mu lhe rnac iona l  da  Mu lhe rnac iona l  da  Mu lhe rnac iona l  da  Mu lhe rnac iona l  da  Mu lhe r
Missa - Matriz
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Encontro da Perseverança
Encontro de Jovens
Enccontro da Juventude Missionária Mariana
Missa - Matriz
Almoço Comunitário por quilo
Missa - Matriz

HOJE
02 Seg

03 Ter
04 Qua

05 Qui

06 Sex

07 Sab

08 Dom

AGENDA -  Março
08/03 - Almoço Comunitário
10/03 - Terço dos Homens
14/03 - Curso e Celebração do Batismo
29/03 - Domingo de Ramos
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Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
01 – Jandira C. Mouro
02 – Ana Lúcia P. S. Filgueiras
02 – Maria Thomas de Oliveira
02 – Terezinha Ferrari
04 – Edna Pessanha Alves
05 – Lourdes Teixeira da Costa
06 – Daniela Regina da Silva Kuroda
06 – Victor Aleixo Fernandes
07 – Adeides Santana Santos ( * )
07 – Maria Marques da Silva
07 – Sandra Maria Cabral
08 – Maria Rita de Cássia de Souza

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
02/03 – Sta. Inês de Praga (Abadessa)
Leituras – Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6, 36-38

03/03 – S. Marino (Mártir)
Leituras – Is 1, 10.16-20; Sl 49 (50); Mt 23, 1-2

04/03 – S. Cassimiro
Leituras – Jr 18, 18-20; Sl 30 (31); Mt 20, 17-28

05/03 – S. José da Cruz (Religioso)
Leituras – Jr 17, 5-10; Sl 1, 1-2. 3. 4.6; Lc 16, 19-31

06/03 – Sta. Rosa de Viterbo (Religiosa)
Leituras – Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sl 104 (105); Mt 21, 33-43.45-46

07/03 – Stas. Perpétua e Felicidade (Mártires)
Leituras – Mq 7, 14-15.18-20; Sl 102 (103); Lc 15, 1-3.11-32

08/03 – S. João de Deus (Religioso)
Leituras – Ex 20,1-17 ou mais breve . Ex 20,1-3.7-8.12-17;
Sl 18(19b); 1Cor 1,22-25; Jo 2,13-25

=  ANO MISSIONÁRIO  =
Uma bela reflexão sobre Missões!

Uma certa vez, em uma aldeia, havia um rio que ninguém
ousava tomar banho nele, pois era muito fundo e a correnteza
era forte. Um certo dia um garoto aproximou-se do rio e
resolveu entrar. Em poucos instantes o garoto estava gritando
por socorro, pois começou a afogar-se. Toda a aldeia veio
para ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousou
entrar. De repente veio uma mulher gritando e chorando pois
era o seu filho que estava na água... Um homem vendo o
desespero daquela mãe, resolveu entrar para resgatar o
garoto, mas impôs uma condição, ele amarraria uma corda
em sua cintura e as pessoas que estavam às margens teriam
que segurar a outra ponta e puxarem-na assim que ele
alcançasse o garoto. E, eles aceitaram a proposta.

Chegando no meio do rio o homem conseguiu agarrar o
garoto e gritou para que as pessoas os resgatassem puxando
a corda, mas a multidão que estava à margem discutia de
quem era a obrigação de segurar a corda. Outros discutiam
sobre quem pagaria a corda caso ela fosse arrastada
junto com aquele homem. Com isso esqueceram-se de
segurar a corda, e os dois foram vencidos pela correnteza...
e afogaram-se. Quando deram fé, era tarde demais. 

Este rio representa o mundo, o garoto, as pessoas
perdidas sem Jesus, o homem que foi resgatar representa
o missionário, e as pessoas que estavam à margem do rio
a igreja. Eu não sei onde você se encaixa nesta história, mas
reflita nela, pense sobre o que você tem feito por quem está
lá, na outra ponta da corda!

“Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos
dos que oram e com as mãos dos que contribuem”. Não
com a filosofia dos que discutem.

Mestre, é bom estarmos aqui.
Jesus sobe a montanha, lugar privi legiado para as

manifestações divinas; pela oração e a presença e intimidade
com Deus, sua fisionamia se altera e suas roupas irradiam
brancura.

O mistério da pessoa de Jesus é revelado por um
momento. A cor deslumbrante e as suas vestes falam por si
mesmas de sua glória. As figuras de Moisés e de Elias, que
conversam com ele indicam que a lei e os profetas (Antigo
Testamento) encontram em Jesus o seu cumprimento.

Toda essa atmosfera de luz é marcada com um imperativo:
ouça. O discípulo autêntico é aquele que sabe ouvir o Mestre,
ainda que as suas Palavras soem cruz e sofrimento.

A glorificação de Jesus diante de seus discípulos completa
sua profissão de fé e os faz entender as realidades do mistério
de Cristo. Somente à luz da Ressurreição será possível
compreender a Transfiguração em todo o seu alçance e
profundidade.

Deus nos revela que a nossa salvação está no mistério de
sua vida doada até a morte na cruz.


