
Diante de Deus

Dirigente: Estamos iniciando o segundo en-
contro da Quaresma, nesta caminhada de ora-
ção, acompanhando os passos de Jesus em 
sua entrega total por amor à humanidade. Ini-
ciemos cantando com alegria:
Todos (Canto): Javé, o Deus dos pobres do 
povo sofredor, / aqui nos reuniu pra cantar 
o seu louvor. / Pra nos dar esperança e con-
tar com sua mão, / na construção do Reino, 
Reino novo, povo irmão.
Dirigente: Invoquemos a Santíssima Trindade, 
com fé: 
Todos:  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!
Leitor/a 1: Deus, nosso Pai, sempre vem em 
socorro daqueles que o buscam. Como o cego 
de Jericó suplicou “Cristo, filho de Davi, tem 
piedade de mim”, supliquemos sua presença e 
a sua luz.
Todos: Orienta, Jesus, a minha vida; ilumina 
o meu caminho; ajuda-me a realizar o que 
me pedes para o meu próprio bem e de to-
dos os meus irmãos e irmãs. Amém!
Leitor/a 2: Vem ao nosso encontro, Senhor! 
Abre nosso coração e nossa mente! Juntos 
queremos rezar e refletir sobre a ação evange-
lizadora que educa e humaniza nosso olhar e 
nossas ações. 
Todos: Cristo, nosso Mestre e Senhor, reve-
la-nos a verdadeira prática capaz de trans-
formar vidas. Amém!

Educar é humanizar

Dirigente: No atual momento social que a 
humanidade vive, marcada pela pandemia da 
Covid-19, o grito por uma educação humani-
zadora torna-se cada vez mais atual. 
Leitor/a 3: A pandemia nos possibilitou a re-
descoberta da compaixão e da misericórdia de 
Deus, e nos fez perceber que todos precisa-
mos nos ajudar uns aos outros.
Leitor/a 1: A pandemia nos fez lidar, no dia 
a dia, com a dor, com a morte e com o luto. 
Fez-nos perceber que somos seres frágeis e 
vulneráveis. E nos questionou sobre como es-
tamos vivendo a nossa vida.
Todos: Educar é humanizar! E humanizar é 
promover a dignidade humana.

Leitor/a 2: A realidade nos ensina, e todos 
somos tanto aprendizes quanto formadores. 
Educar é um caminho marcado pela humilda-
de. Envolve o respeito, caminhar lado a lado, 
promover possibilidades.
Leitor/a 3: A educação vinda dos pais ou dos 
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professores ou de quem está na missão de 
ensinar, humaniza quando não apenas ensina 
a conhecer e a saber fazer, mas sobretudo a 
conviver, a respeitar o diferente, a comparti-
lhar, a ser pessoa autêntica em suas atitudes: 
sincera, justa, amável...
Todos: Educar é humanizar! E humanizar é 
promover a dignidade humana.
Leitor/a 1: Conteúdos e formas de educar 
marcados pela atenção e pelo afeto são es-
senciais para estabelecer relações mais frater-
nas, despertando sentimentos de comunhão e 
cuidado coletivo. 
Leitor/a 2: A educação não precisa ser um 
castigo, porque até brincando é possível aju-
dar a desenvolver capacidades, a refletir sobre 
a realidade, a despertar sensibilidades, a apre-
sentar valores morais, regras de boa convivên-
cia e compromissos sociais.
Todos: Senhor, ajuda-nos a contribuir para 
a construção de uma educação mais huma-
nizadora na família, na escola e nos espaços 
de evangelização de nossa Igreja. Amém!

Deus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: Todo conhecimento, cuja inspira-
ção vem da Palavra do Senhor, traz luz e sa-
bedoria para a humanidade. Aclamemos a Pa-
lavra do Santo Evangelho que foi proclamada 
no 2º Domingo da Quaresma.
Todos (Canto): /: Palavras santas do Senhor, 
eu gravarei no coração:/

Leitor/a: (Proclama Lc 9,28-36)

(Momento de silêncio - diálogo aberto sobre a mensagem do 
Evangelho)

Meditação
Leitor/a 3: No relato da Transfiguração, Moi-
sés e Elias falam com Jesus sobre sua morte 
em Jerusalém. Seu triunfo irá se dar em breve, 
mas terá a humilhação que os homens irão lhe 
impor.
Todos: Jesus, o Filho amado do Pai, por sua 
paixão, morte, ressurreição, salvará o mun-
do.

Leitor/a 1: Na cena da Transfiguração, fica 
evidente que os discípulos que subiram ao 
Monte para rezar com Jesus, cochilam. Pode 
ser esta uma forma usada por Lucas para fa-
lar da frieza espiritual dos discípulos ou até de 
descrença no que Jesus havia ensinado.
Todos: Não perseverarmos na oração, esfria 
nossa relação com Deus.
Leitor/a 2: Outra fraqueza dos discípulos de 
Jesus é a tentação de ficarem na montanha, na 
zona de conforto; a não enfrentarem os desa-
fios da realidade.
Todos: Descer da montanha é se compro-
meter com a realidade, com os desafios 
que precisam ser enfrentados para mudar 
o mundo.
Leitor/a 3: Deus lhes fala com toda clareza 
para dissipar toda dúvida, medo ou acomoda-
ção: “Este é o meu Filho, o Eleito (o que tem a missão 
de salvar o mundo), escutai-o”.
Todos: Jesus é o único portador das pala-
vras dignas de atenção. Devemos ouvi-lo 
sempre e seguir seus ensinamentos.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Em nossa caminhada quaresmal, 
peçamos que o Senhor também nos transfi-
gure e nos prepare para a nossa Páscoa. Faça-
mos-lhe nossos pedidos:
Leitor/a 1: Transfigura, Senhor, os nossos 
olhos, para que te vejamos entre nós como 
Mestre e Senhor de nossas vidas.
Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.
Leitor/a 2: Transfigura, Senhor, nossos ouvi-
dos para ouvirmos, além de nós mesmos e dos 
barulhos do mundo, o clamor do irmão e o 
que tu pedes que façamos.
Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.
Leitor/a 3: Transfigura, Senhor, nossa língua, 
para que não ofenda ninguém e nem propa-
gue o ódio, mas proclame sempre a verdade 
que edifica e liberta.
Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.
Leitor/a 1: Transfigura, Senhor, a nossa huma-
nidade machucada, para que o perdão sincero 
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cure suas feridas e lhe restitua a alegria e a 
paz.
Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.

Novo olhar
Dirigente: Através do relato da Transfiguração 
de Jesus feito por Lucas, compreendemos com 
clareza que devemos vencer o “sono espiritual” 
(sair de nossa acomodação), “ouvir Jesus” (acolher seus en-
sinamentos), “descer da montanha” (envolver-se com a 
realidade trabalhando para tornar o mundo melhor).

Lição da Pandemia

Dirigente: Em Tubarão, uma professora do 6º 
ano do Ensino Fundamental, no Colégio San-
tíssimo Sacramento, nos ajuda a refletir sobre 
as lições da pandemia.
Leitor/a: Para mim, um dos grandes ensina-
mentos dessa pandemia tem sido perceber que 
somos portadores de esperança na vida do 
outro. Descobri que, em nossas salas de aula, 
passamos tempos tentando transmitir tantos 
valores os nossos alunos, o que é muito impor-
tante, mas pouco alimentamos neles a virtude 
da esperança. Em meio ao caos e ao desespero, 
somente os alunos que acreditavam que tudo ia 
passar foram capazes de continuar aprenden-
do, mesmo de um jeito todo diferente. Tive que 
incluir nas minhas aulas temas como a empatia 
e a esperança, estimulando suas capacidades 
de reflexão e de percepção do cuidado com a 
vida do outro.
Todos (Canto): Somos gente da esperança, que 
caminha rumo ao Pai. / Somos povo da Alian-
ça que já sabe aonde vai. / Refrão: De mãos 
dadas, a caminho, porque juntos somos 
mais, / pra cantar o novo hino de unidade, 
amor e paz.

Deus abençoe

Dirigente: Rezemos por todas as vítimas da 
pandemia, pelas pessoas que estão em recu-
peração e pelas famílias enlutadas.
Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao 
Pai...
Dirigente: Virgem Maria, Mãe Educadora, si-
nal de vida e sabedoria, pelo amor de teu Filho 
Jesus, intercede por nós a fim de que façamos 
o discernimento necessário na busca do co-
nhecimento.
Todos: Maria, tu que tão bem educaste Je-
sus, auxilia-nos nesta longa caminhada, re-
vestindo-nos da coragem de experimentar, 
dia a dia, a verdadeira felicidade, a verda-
deira sabedoria. 
Dirigente: Que a Virgem Maria, Mãe educa-
dora, nos ajude a educar e servir no diálogo e 
no amor. Que o Deus Todo Poderoso conduza 
nossa vida e permaneça ao nosso lado, aben-
çoando-nos e conduzindo nosso caminhar.
Todos: Fortalece-nos, Senhor, para que seja-
mos corajosos na missão de educar para a 
vida plena em família, em comunidade e nas 
escolas. 
Dirigente: Fiquemos na paz do Deus, que é 
Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!


