
 

 

2º Domingo da Quaresma 

Sou batizado, por isso sou chamado… a CONTEMPLAR 

 

Ser batizado é ter uma “vocação santa à fé”, como Abraão. Pelos “olhos da fé” vemos Jesus transfigurado pois 

fazemos “experiência da sua graça”. A transfiguração de Jesus é antecipação do ponto de chegada da nossa 

vocação batismal. 

 

A. PROPOSTA LITÚRGICA 

 

Procissão de 
entrada 

A Bíblia está no “deserto”, fechada e junto dela uma pequena vela acesa e num recipiente 
próprio ardem algumas brasas… Na procissão de entrada podem ir incorporados os leitores. 
Ao chegar junto do “deserto”, o cortejo para diante da Bíblia e o sacerdote coloca incenso 
sobre as brasas.  

Rito 
Penitencial 

Evitar, na preparação penitencial, cair na introspeção lamurienta e culpabilizante. Deve, antes, 
convidar a assembleia a confiar na misericórdia de Deus. Pode usar-se em vez do Kyrie o refrão 
do salmo: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós esperamos, Senhor. 

Liturgia da 
Palavra 

O leitor vai buscar a Bíblia ao deserto antes da primeira leitura e o diácono ou o sacerdote 
voltam a coloca-la lá no final do Evangelho. O Evangelho pode ser lido com várias vozes 
(Narrador, Pedro, Jesus e voz off). 
As duas primeiras leituras são muito breves. Dar tempo para que todos possam sentar-se e 
assim escutar bem a primeira leitura. Dar tempo para a interiorização das leituras. 

Incluir esta 
prece na O. 
Universal 

Para que a nossa vida, que se vai transfigurando com Jesus Cristo, possa suscitar o seguimento 
de muitos jovens em vocações de consagração, oremos irmãos. 

Apresentação 
dos dons 

Trazer os alimentos durante o cortejo das oferendas. 

Oração 
Eucarística 

Apesar de haver prefácio próprio, também pode usar-se a Oração Eucarística I da Reconciliação 
e o seu prefácio. 

Na distribuição 
da Comunhão 

Durante a distribuição da comunhão pode estar um jovem ou criança com uma bíblia junto de 
cada ministro. 

Tempo de 
Silêncio para 
contemplar 

Escolher um momento da celebração para fazer um silêncio mais prolongado, um tempo de 
contemplação alimentado por um texto, um cântico, um trecho musical. Pode ser após a 
colocação da Bíblia no “deserto” (final do evangelho), após a consagração antes da aclamação, 
após a comunhão. Um tempo de silêncio para contemplar. Pode ajudar apresentar um ícone 
de Jesus (em papel ou projetado onde for possível). Eis o link de um desses ícones… 
http://1.bp.blogspot.com/-47NjNI9E5IQ/UPrjwovF7GI/AAAAAAAAY2w/PZHqE-L-
18Y/s640/CRISTO+TRANSFIGURADO.jpg 

Bênção Final Explicar ás crianças o significado da palavra “bênção”. Receber a bênção é receber o “bem” de 
Deus. Abraão foi alguém que recebeu “o bem de Deus”. Pode recordar-se a tradição de os 
filhos pedirem a bênção aos pais e seu significado. Pode fazer-se esse gesto entre pais e filhos.  
Usar a bênção solene para o tempo de Quaresma (página do missal página 556) 

  

http://1.bp.blogspot.com/-47NjNI9E5IQ/UPrjwovF7GI/AAAAAAAAY2w/PZHqE-L-18Y/s640/CRISTO+TRANSFIGURADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-47NjNI9E5IQ/UPrjwovF7GI/AAAAAAAAY2w/PZHqE-L-18Y/s640/CRISTO+TRANSFIGURADO.jpg


 

 

B. PROPOSTA PARA A CAMINHADA EM FAMÍLIA 

 

Motivar as famílias ao tempo de encontro, de leitura do Evangelho do domingo e da reflexão a partir 

das propostas do cartão-mensagem. 

 

1. VER: Uma caminhada com os amigos 

Estão na moda as caminhadas. Algumas vezes convocadas pelo telemóvel, ir a um sítio especial.  

 Porque é que são tão populares estas caminhas e encontros e adere tanta gente? 

  

2. JULGAR: Uma caminhada nas alturas 

Jesus convoca alguns amigos. Quer fortalece-los na fé, antes de entrar em Jerusalém, onde se 

adivinham dificuldades.  

 O que acontece no alto desse monte? Pedro sente-se bem, porquê? Que responde Jesus? 

Jesus quer dizer-nos que é preciso rezar, entrar em sintonia com Deus, deixar o ruído do dia-à-dia e 

escutar a voz de Deus.  

 Que podes fazer para melhorar essa sintonia com Deus? Que nos propõe Jesus?  

 

3. AGIR: Na Quaresma, tira tempo para rezar 

Fazer silêncio, escutar a Palavra de Deus (a música de Jesus), deixar que os nossos olhos se iluminem, 

sentir-se bem, feliz e olhar a vida com os olhos de Deus. E voltar à vida fazendo o que descobrimos 

na oração.  

 Que podes fazer nesta Quaresma para melhorar a tua oração? 

 

 

 


