
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Transfiguração do Senhor 
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Espaço simbólico: 
sugerimos um arranjo, 
com um véu branco e 
flores brancas sobre 
um suporte que pode 
ser um galho de árvore 
que termina em cruz, 

por exemplo. Pode-se acrescentar ainda as 
velas, que serão levadas no momento da 
procissão das oferendas, como sugerido 
naquele rito. O véu quer simbolizar as 
vestes de Jesus  transfigurado e as flores 
brancas, a alegria da Igreja.  
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 1 - Paulus) 
 

Vimos aqui, meu Senhor, pra cantar / 
Tua bondade, amor que se dá, sem ces-
sar! 
 

1. És o caminho, verdade e vida / És o ami-
go, que perde a vida / Buscando a todos 
salvar! 
 

2. És o rochedo, o guia fiel / És a esperança 
de todos, que buscam / Viver em tua casa, 
Senhor! 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  O Deus da esperança, que nos cumu-
la de toda a alegria e paz em nossa fé, pe-
la ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

(CD Partes Fixas da Missa, faixa 1 - Paulus) 
 

PR: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o pe-
cado e ressurgir para uma vida nova. Re-
conheçamo-nos necessitados da miseri-

córdia do Pai. (pausa) 
 

1- Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós.  
2- Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
3-  Senhor, que intercedeis por nós junto do 
Pai, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.  
 

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS: Amém. 
 

3 - GLÓRIA                (rezado ou cantado) 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele ama-
dos. 2) Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 1) Nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, 2) nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, 1) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 2) Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito. 1) Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. 2) Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 1) Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
2) Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. 1) Só vós sois o Santo.  
Só vós o Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. AS: Amém! 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, que na gloriosa Transfigura-
ção de vosso Filho confirmastes os misté-
rios da fé pelo testemunho de Moisés e 
Elias, e manifestastes, de modo admirável, 
a nossa glória de filhos adotivos, concedei 
aos vossos servos e servas ouvir a voz do 
vosso Filho amado, e compartilhar da sua 
herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 

1ª LEITURA  (Dn 7,9-10.13-14) 
 

Leitura da Profecia de Daniel.  
– 9Eu continuava olhando até que foram 
colocados uns tronos, e um ancião de mui-
tos dias aí tomou lugar. Sua veste era 
branca como neve e os cabelos da cabeça, 
como lã pura; seu trono eram chamas de 
fogo, e as rodas do trono, como fogo em 
brasa. 10Derramava-se aí um rio de fogo 
que nascia diante dele; serviam-no milha-
res de milhares, e milhões de milhões as-
sistiam-no ao trono; foi instalado o tribunal 
e os livros foram abertos. 13Continuei insis-
tindo na visão noturna, e eis que, entre as 
nuvens do céu, vinha um como filho de 
homem, aproximando-se do ancião de mui-
tos dias, e foi conduzido à sua presença. 
14Foram-lhe dados poder, glória e realeza, 
e todos os povos, nações e línguas o ser-
viam: seu poder é um poder eterno que 
não lhe será tirado, e seu reino, um reino 
que não se dissolverá.  
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  96(97) 
 

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 2 - Paulus) 
 

Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima 
do universo. 
 

1. Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, / e 
as ilhas numerosas rejubilem! / Treva e nu-
vem o rodeiam no seu trono, / que se apoia 
na justiça e no direito. 
 

2. As montanhas se derretem como cera / 
ante a face do Senhor de toda a terra; / e 
assim proclama o céu sua justiça, / todos 
os povos podem ver a sua glória. 
 

3. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, † 
muito acima do universo que criastes, / e 
de muito superais todos os deuses. 

 
2ª LEITURA  (2pd 1,16-19) 
 

Leitura da Segunda Carta de São Pedro.   
– Caríssimos, 16não foi seguindo fábulas 
habilmente inventadas que vos demos a 
conhecer o poder e a vinda de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, mas sim, por termos si-
do testemunhas oculares da sua majesta-
de. 17Efetivamente, ele recebeu honra e 



‘ 

  

glória da parte de Deus Pai, quando do 
seio da esplêndida glória se fez ouvir aque-
la voz que dizia: "Este é o meu Filho bem-
amado, no qual ponho o meu bem-querer". 
18Esta voz, nós a ouvimos, vinda do céu, 
quando estávamos com ele no monte san-
to. 19E assim se nos tornou ainda mais fir-
me a palavra da profecia, que fazeis bem 
em ter diante dos olhos, como lâmpada 
que brilha em lugar escuro, até clarear o 
dia e levantar-se a estrela da manhã em 
vossos corações.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mateus 17,1-9) 
 

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia! (11x) 
Eis meu Filho muito amado, nele está meu 
benquerer, / escutai-o, todos vós! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 Naquele tempo, 1Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou 
a um lugar à parte, sobre uma alta monta-
nha. 2E foi transfigurado diante deles; o seu 
rosto brilhou como o sol e as suas roupas 
ficaram brancas como a luz. 3Nisto apare-
ceram-lhes Moisés e Elias, conversando 
com Jesus. 4Então 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 Eli-
as.” 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!” 6Quando ouviram 
isto, os discípulos ficaram mui-
to assustados e caíram com o rosto em ter-
ra. 7Jesus se aproximou, tocou neles e dis-
se: “Levantai-vos, e não tenhais medo.” 8Os 
discípulos ergueram os olhos e não viram 
mais ninguém, a não ser somente Jesus. 
9Quando desciam da montanha, Jesus or-
denou-lhes: “Não conteis a ninguém esta 
visão até que o Filho do Homem tenha res-
suscitado dos mortos.” 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ      (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 

poder do Espírito Santo; 1) nasceu da Vir-
gem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) 
foi crucificado, morto e sepultado; 1) des-
ceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-poderoso, 1) 
donde a de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, 1) na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, 2) na res-
surreição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, oremos a nosso Sal-
vador, que se transfigurou no monte diante 
dos discípulos, e lhe peçamos, confiantes: 
  

AS:  Iluminai, Senhor a nossa vida! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Tudo isso vos pedimos, Senhor 
Jesus Cristo, a vós que viveis e reinais 
para sempre.  AS: Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 4 - Paulus) 
 

Bendito seja Deus Pai, / do universo 
Criador / Pelo pão que nos recebemos / 
foi de graça e com amor. 
 

1. O homem que trabalha / faz a terra pro-
duzir / O trabalho multiplica os dons / que 
nós vamos repartir. 
 

2. Bendito seja Deus Pai / do universo cri-
ador / Pelo vinho que nos recebemos / foi 
de graça e com amor. 
 

3. E nós participamos / da construção do 
mundo novo / Com Deus, que jamais des-
preza / nossa imensa pequenez. 
 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Santificai, ó Deus, as nossas oferen-
das pela gloriosa Transfiguração do vosso 
Filho e purificai-nos das manchas do pe-
cado no esplendor de sua luz. Por Cristo, 
nosso Senhor.  AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: O mistério da transfiguração 

(Missal, páginas 629/478) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do evangelho, ou-
samos dizer: 
 

AS: Pai nosso que estais nos céus, san-
tificado seja o vosso nome; venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vonta-
de, assim na terra como no céu; o pão 
nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido, e 
não nos deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do mal. 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os peri-
gos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda de Cristo salvador. 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo.  AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 
 
   

PR: Eu sou a luz do mundo; quem me se-
gue não andará nas trevas, mas terá a luz 
da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a! 

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 5 - Paulus)  
 

Então da nuvem luminosa dizia uma 
voz: /  “Este é meu Filho amado / Escu-
tem sempre o que Ele diz. 
 



 

1. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa / 
Quanto eu amo, Senhor Deus do universo! 
 

2. Minha alma desfalece de saudades / E 
anseia pelos átrios do Senhor! 
 

3. Meu coração e minha carne rejubilam / E 
exultam de alegria no Deus vivo! 
 

4. Deus do universo, escutai minha oração 
/ Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido! 
 

5. Olhai, ó Deus, que sois a nossa prote-
ção! /  Vede a face do eleito, vosso ungido! 
 

6. Na verdade, um só dia em vosso templo 
/ Vale mais do que milhares fora dele! 
 

7. O Senhor Deus e como um sol, é um 
escudo / E largamente distribui a graça e a 
glória. 
 

8. O Senhor Deus nunca recusa bem al-
gum / Àquele que caminha na justiça. 
 

9. Ó Senhor, Deus poderoso do universo / 
Feliz quem põe em vós sua esperança. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, que o alimento celeste 
por nós recebido nos transforme na 
imagem de Cristo, cujo esplendor 
quisestes revelar na sua gloriosa 
transfiguração. Por Cristo, nosso 
Senhor.   AS:  Amem! 
 

 

 

IV - Ritos Finais 

 

11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12 - BÊNÇÃO FINAL 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa 
família, para que, abraçando a vossa von-
tade, possa viver fazendo o bem. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
AS:  Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono: Ide em paz, e o Senhor 
vos acompanhe! 
AS:  Graças a Deus! 
 

(CD Cantando Louvou a Maria, faixa 4 – 
Paulus)  
 

1. Graças damos à Senhora / que por Deus 
foi escolhida / para ser a mãe de Cristo, / a 
Senhora Aparecida. 
 

2. Virgem santa, virgem bela, / mãe amá-
vel, mãe querida: /: amparai-nos, socorrei-
nos, / ó Senhora Aparecida. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

O Filho Amado 
 

 Neste domingo, celebramos a Transfi-
guração de Jesus. Em Bom Jesus da Lapa 
e nas comunidades do Riachinho, Brejo de 
Missão e Boqueirão do Justino, Diocese de 
Barreiras, temos a festa do Bom Jesus. 
 «Os evangelhos não permitem fixar, no 
ritmo anual, uma data para a transfigura-
ção. Com intuição cósmica que caracteriza 
o Oriente, foi fixada a festa da Transfigura-
ção em 6 de agosto, o apogeu do verão, o 
mês mais iluminado do ano. [...] O Ociden-
te, menos sensível à dimensão espiritual 
do evento, mesmo conservando o dia 6 de 
agosto, preferiu acrescentar uma segunda 
celebração antes da páscoa, segundo do-
mingo da quaresma, aproximando-a mais 
da cronologia da vida de Jesus” (Olivier 
Clément, Le feste cristiane). 
 O evangelho de São Mateus começa a 
narração assim: “Seis dias depois, Jesus 
tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os 
levou a um lugar retirado e se transfigurou 
diante deles; o seu rosto brilhou como o sol 
e as suas vestes ficaram fulgurantes como 
a luz”. Pedro, Tiago e João – são os três 
mais próximos e entre os mais importantes. 
Estarão também no Monte das Oliveiras e 
serão testemunhas do suor de sangue. 
Eles deverão dar testemunhas, e por isso, 
precisam compreender bem. Quando Je-
sus chama as pessoas num lugar à parte é 
porque ele quer fazer uma revelação espe-
cial e não quer fazer diante de todas as 
pessoas.  
 “Transfigurou-se”. Os discípulos, por 
um breve tempo, presenciaram uma trans-
formação no rosto e nas vestes de Jesus. 
Não era mais aquele rosto que os discípu-
los estavam acostumados a ver (cansado, 
suado, empoeirado, ensanguentado, cus-
pido, morto, etc.), luminoso, cheio de luz 
como Deus. Não era mais o servo.  
 Jesus não foi visto por eles na condição 
ordinária de homem frágil e mortal, mas 
numa outra forma: irradiante de luz, envol-
vido de luz como num manto (Sl 104). 
Aconteceu o inverso do que diz São Paulo 
no hino da Carta dos Filipenses: que era 
Deus assumiu a forma de escravo, agora 

retoma a condição divina e resplandece (cf. 
Fil 2,6-7). 
 Nós somos chamados a exercitar a 
nossa capacidade de ver a humanidade, 
como os três discípulos tiveram uma visão 
nova de Jesus: uma visão de Deus, pelo 
menos um traço de Deus, centelha de 
Deus. Ser homens e mulheres destinatá-
rios da transfiguração significa também ser 
capazes de mudar o olhar para ver o invi-
sível no rosto humano. Clemente de Ale-
xandria: “Viste o teu irmão, um homem? 
Viste Deus” (Stromati I,19,94). 
 Mas a visão é explicada pela voz que 
desce do céu, a voz que proclama: “Este é 
o meu Filho, o eleito”. Eis a relação profun-
da que ele tem com o Pai. Nascido da vir-
gem Maria, tem uma relação profunda com 
Deus. É o eleito, o amado. É Filho e Servo! 
A escuta do Deus invisível se faz no seu 
Filho. É o profeta definitivo, onde estão as 
palavras do Pai.  
 É o Filho, o Primogênito, aquele que 
herdava toda a herança do pai. De posse 
dos bens, ele pode distribui-los aos irmãos. 
Assim faz Cristo!   
 “Pedro sem saber o que estava falando, 
tentou dividir. Pensava que estava dizendo 
uma coisa boa. Por que o Senhor enviou 
do céu uma nuvem que cobriu a todos, 
como que dizendo a Pedro: esta é a única 
tenda. Por que queres fazer três? Esta é a 
única tenda. Então ouviu-se uma voz que 
disse: este é o meu Filho Amado, não 
comparem com Moisés e Elias. É o meu 
Filho escutem! (Agostinho, Transfiguração, 
Volume, X, p. 440). 
 “Os discípulos ergueram os olhos e não 
viram mais ninguém a não ser Jesus”. Não 
viram mais Elias e Moisés, o profeta e o 
legislador. Moisés e Elias confirmaram a 
revelação de Jesus. 
 Não eram mais três, são somente um e 
os discípulos não viram mais ninguém a 
senão Jesus Cristo. 
 “Quantas coisas nós colocamos ao lado 
de Jesus: riquezas, carreira, dinheiro, po-
der, sexo, as preocupações, os pais, as 
preocupações” (Cantalamessa). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Nm 11,4b-15; Sl 80;  Mt 14,13-21; - 3ªf.: Nm 

12,1-13; Sl 50; Mt 14,22-36; - 4ªf.: Nm 13,1- 2.25 - 

14,1.26-30.34-35; Sl 105; Mt 15,21-28; - 5ªf., S. Lou-

renço: 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26; - 6ª-f.: Dt 

4,32-40; Sl 76; Mt 16,24-28; - Sáb.: Dt 6,4-13; Sl 17; 

Mt 17,14-20. 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

