
INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

Guia: Estamos reunidos para, em família, celebrarmos a nossa fé.

Leitor 1: Na semana passada, viajámos até ao deserto com Jesus. 

Hoje, somos convidados a subir a um monte com Ele.

Leitor 2: Ajuda-nos, Senhor Jesus, a subir contigo ao monte onde Te revelas e

descobrimos quem és. 

Guia: Com estes propósitos, vamos iniciar a nossa celebração familiar:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.   

Todos: Ámen.

XXXXXXXXX

A família reúne-se no local da casa que for mais conveniente. 

Sendo possível, prepara-se um espaço adequado para a oração e uma pequena vela para cada

elemento da família.

Os cânticos são apenas uma proposta e são opcionais. Podem escutar-se clicando no título.

INDICAÇÕES PRÁTICAS

Espero em Ti

Guião elaborado com as Paróquia do Fundão, Pinhel e Unidade Pastoral da Gardunha

C E L E B R A Ç Ã O  
F A M I L I A R

MESTRE, 
COMO É BOM 
ESTARMOS AQUI

II Domingo da Quaresma

https://youtu.be/lXc0LW1V-aM
https://www.youtube.com/watch?v=W72eK7bbihE


Guia: 

Vamos fazer o nosso exame de consciência e pedir perdão pelos nossos

pecados.

Leitor: 

- Tenho cumprido os compromissos que fiz no início da Quaresma?
- Qual foi o melhor gesto/acção que fiz esta semana?
 

Cada elemento da família partilha se tem feito esforço por cumprir os compromissos assumidos e

sobre o melhor gesto/acção que concretizou nesta semana.

Todos: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha
tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 

Leitura do Evangelho de Marcos
                     

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar
retirado num alto monte e transfigurou-Se diante deles.
As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum
lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e
Elias, conversando com Jesus. 
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui!»
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias».
Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os
cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho
com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a
ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos
mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que
seria ressuscitar dos mortos.

Guia: Vamos preparar-nos para escutar o Evangelho.

ATO PENITENCIAL

ESCUTA DA PALAVRA | MC 9, 2-10

Eu vim para escutar 

Guia: 
Deus todo-poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e conduz-nos à
vida eterna.
Ámen.

https://youtu.be/_kWRKfwZ7MA
https://youtu.be/DyQxYQnlIwI
https://youtu.be/DyQxYQnlIwI


 «Jesus subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte»
Na Bíblia, o alto do monte é sempre lugar onde Deus se dá a conhecer. Jesus
reúne-se aqui com os mesmos amigos que daqui por umas semanas estarão com
ele no Getsémani. Para termos uma amizade verdadeira com Jesus é importante
termos momentos a sós com Ele. Para estar. Para conversar. Para escutar. Para
exclamar "Como é bom estarmos aqui!"

«…e transfigurou-se diante deles»
Transfigurar-se significa mudar de figura. Naquele momento, os amigos de Jesus
viram-no para além da sua humanidade. Conseguiram escutar que Ele é o filho
amado de Deus. 
Quando estamos a sós com Jesus, é como se o víssemos de uma maneira diferente,
mais profunda, como verdadeira presença de Deus na nossa vida.

 «mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos»
Depois de uma experiência tão intensa, os discípulos regressam à vida do dia-a-dia.
Sabem que Jesus é o Filho de Deus mas... ainda há tanto para perceber. Só depois
da morte e ressurreição de Jesus é que entenderão verdadeiramente o que O viram
fazer e escutaram dizer. 

GESTO

Guia: Neste momento, pensemos numa dificuldade, num aspeto da nossa maneira
de agir que precisaria de ser iluminado e transfigurado. Depois, cada um acende
uma vela para simbolizar este desejo de mudança. No final dizemos: 
"Como é bom estarmos aqui"

Guia: Senhor Jesus, escuta os pedidos e agradecimentos que hoje te dirigimos.
Com confiança te pedimos:
Quero ver o Teu rosto, Senhor.
 
- Ajuda-nos a sentir a Tua presença nas nossas vidas. 
- Ajuda-nos a suportar os sofrimentos da nossa vida.
- Ajuda-nos a saber ultrapassar esta crise pandémica, social e económica.
- Obrigado, Senhor, por todos os que nos ajudam a ultrapassar as dificuldades.
- Obrigado, Senhor, por despertares em nós o desejo de rezar em família.
- Obrigado, Senhor, por todos os momentos felizes que nos concedes viver.  
 
Preces espontâneas…

MEDITAÇÃO

Propomos que se faça um momento de silêncio. 
A meditação destes textos é de reflexão pessoal e as famílias que quiserem podem fazer uma partilha entre si.

PRECES E GRAÇAS



Guia: Este momento de oração familiar, Senhor Jesus, foi muito bom.
Ajuda-nos, ao longo desta Quaresma, a subir conTigo ao monte, e a descobrir a força de
Deus  nas nossas vidas.
Todos: Ámen. 

Todos fazem o sinal da Cruz.

Meu Jesus,creio ue estás verdadeiramente presente 
no Santíssimo Sacramento do altar, 
e nos momentos fortes de contemplação e oração!
Amo-Te acima de todas as coisas 
e desejo-Te na minha alma. 
Como não Te posso receber sacramentalmente, 
vem, pelo menos espiritualmente, ao meu coração 
e dá-me a graça de um arrependimento sincero 
e de uma alegria contagiante. 
Como se já estivesses aqui, abraço-Te e uno-me totalmente a Ti. 
Jamais permitas que me feche sobre mim mesmo, 
e me separe de Ti. Ámen.

Sabias que…

A Transfiguração de Jesus é um episódio do Novo Testamento que
podes ler nos evangelhos sinópticos 
- Mt 17, 1-9, Mc 9, 2-8 e Lc 9, 28-36 
- e também na Segunda Carta de Pedro (2Pe 1,16-18). 
Nestes relatos, Jesus e três dos seus apóstolos sobem ao monte
Tabor. Segundo a tradição este monte fica na Galileia, a leste do
vale de Jizreel, 17 km a oeste do mar da Galileia, 575 metros acima
do nível do mar.

Guia: Escuta, Senhor Jesus, a nossa oração. Faz-nos fortes e perseverantes na fé, para
aguentarmos as dificuldades. Com confiança rezamos ao Pai do Céu a oração que Tu
nos ensinaste
Pai nosso…

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL

Guia: Vamos agora fazer a nossa oração de comunhão espiritual.
Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão.

Guia: Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.          | 3 vezes |

 

FINAL

Todos: 

Mensagem do 

Papa Francisco 

para a
Quaresma 2021 

Os que assim o desejarem, podem colocar-se de pé, ou de joelhos.

Dá-nos um coração

https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://youtu.be/o9KRcvkBKv4
https://youtu.be/h9vr7WW7dDI

