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- As palavras e as obras revelam as disposições de cada pessoa
Cor litúrgica: VERDE                Ano 41 - Nº 2383            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS 
INICIAIS

(Nº 50) Ref. 
/:Que a co-
m u n i c a ç ã o 

não se canse jamais/ de estar a 
serviço da verdade e da paz!:/

Anim.. Em tempo de comunicação 
instantânea e por muitos meios, 
precisamos de prudência no que 
comunicamos, discernimento em 
relação ao que ouvimos, vemos e 
lemos, bem como esforço perma-
nente para evitar julgar os outros, 
condenando neles falhas que nós 
mesmos temos.  

A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que 
venho com amor e alegria!/ Vem 
provar misericórdia e perdão/ 
nesta fonte de esperança que 
sacia,/ te anima e te sustenta na 
missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre per-
doado./ Acolhe! Pois o amor te 
faz feliz./ Um povo que é mais 
dor do que pecado/ precisa mais 
de mãe que de juiz.

5. Como julgas, tu também serás 
julgado!/ Não perdoas... como 
pedes meu perdão?/ Do teu olho 
tira a trave do pecado;/ pode-
rás, então, cuidar do teu irmão.  

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

A. Amém.
P. Que a graça de Deus sempre 

pronto a perdoar, o amor de Jesus 
Cristo, rosto da misericórdia do 
Pai e a luz do Espírito Santo, dado 
a nós para o perdão dos pecados, 
estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
(... 25 anos – jubileu de prata - de 

ordenação presbiteral do Pe. João 
Dirceu Nardino, Pároco de Se-
veriano de Almeida, terça-feira / 
dias mais intensos do carnaval / 

42ª Romaria da Terra na Diocese 
de Uruguaiana, terça-feira / quar-
ta-feira, cinzas, início da quares-
ma e Campanha da Fraternidade 
- “Fraternidade e Políticas Públi-
cas” - “Serás libertado pelo direito 
e pela justiça”  / Dia Internacional 
da Mulher, sexta-feira / primeira 
romaria da mulher no Santuário 
de N. Sra. da Salete, Marcelino 
Ramos – sábado).

Ato penitencial
P. “Os homens, no seu juízo, limi-

tam-se a ler a superfície, enquan-
to o Pai vê o íntimo. Não julgar 
nem condenar significa, positiva-
mente, saber perceber o que há de 
bom em cada pessoa e não permi-
tir que venha a sofrer pelo nosso 
juízo parcial.” Peçamos o perdão 
de Deus e a graça de perdoarmos 
como somos perdoados. (Pausa)

L. Senhor, que não quereis a morte 
do pecador, mas que se converta e 
viva, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes não para con-

denar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos quereis miseri-

cordiosos como o Pai do céu, ten-
de piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso... 
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados./ A vós louvam rei celes-
te os que foram libertados.

Ref.: /:Glória a Deus! Glória a 
Deus!/ Glória ao nosso cria-
dor!:/

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos,/ damos 
glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.

3. Senhor nosso Jesus Cristo, 

unigênito do Pai,/ vós de Deus 
cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor,/ acolhei 
nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Al-
tíssimo Senhor,/ com o Espírito 
Divino de Deus Pai o resplendor.

P. OREMOS. Fazei, ó Deus, 
que os acontecimentos deste 
mundo decorram na paz que 
desejais, e vossa Igreja vos 
possa servir, alegre e tranqui-
la. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 8º DTC-A, 

Paulinas-Paulus, p. 905-907)
Anim. A Palavra de Deus nos indi-

ca prudência e discernimento em 
relação ao que se fala e coerência 
de vida para se progredir na obra 
do Senhor. 

1ª Leitura: Eclo 27,5-7
L. Leitura do Livro do Eclesiástico 

(27,5-8). 
Quando a gente sacode a peneira, 

ficam nela só os refugos; assim os 
defeitos de um homem aparecem 
no seu falar. Como o forno pro-
va os vasos do oleiro, assim o ho-
mem é provado em sua conversa. 
O fruto revela como foi cultivada 
a árvore; assim, a palavra mostra 
o coração do homem. Não elogies 
a ninguém, antes de ouvi-lo falar: 
pois é no falar que o homem se re-
vela.  - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo (91(92)
S. Como é bom agradecermos ao 

Senhor.
A. Como é bom agradecermos ao 

Senhor.
S. 1. Como é bom agradecermos ao 

Senhor e cantar salmos de louvor 



ao Deus Altíssimo! Anunciar pela 
manhã vossa bondade, e o vosso 
amor fiel, a noite inteira.

A. Como é bom agradecermos ao 
Senhor.

2. O justo crescerá como a palmei-
ra, florirá igual ao cedro que há no 
Líbano; na casa do Senhor estão 
plantados, nos átrios de meu Deus 
florescerão.

3. Mesmo no tempo da velhice da-
rão frutos, cheios de seiva e de 
folhas verdejantes; e dirão: “É 
justo mesmo o Senhor Deus: meu 
Rochedo, não existe nele o mal!” 

C. A vitória de Cristo sobre a morte 
nos mostra que nossos cansaços 
não são inúteis e que vale a pena 
permanecer firmes na obra do Se-
nhor.

2ª leitura: ICor 15,54-58 
L. Leitura da Primeira Carta de São 

Paulo aos Coríntios (15,54-58).
Irmãos: Quando este ser corruptí-

vel estiver vestido de incorruptibi-
lidade e este ser mortal estiver ves-
tido de imortalidade, então estará 
cumprida a palavra da Escritura:  
“A morte foi tragada pela vitória. 
Ó morte, onde está a tua vitória? 
Onde está o teu aguilhão?” O 
aguilhão da morte é o pecado, e 
a força do pecado é a Lei. Graças 
sejam dadas a Deus que nos dá a 
vitória pelo Senhor nosso, Jesus 
Cristo. Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes e inabaláveis, 
empenhando-vos cada vez mais 
na obra do Senhor, certos de que 
vossas fadigas não são em vão, no 
Senhor.  - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 6,39-45
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Como astros no mundo vós res-

plandeceis, mensagem de vida ao 
mundo anunciando; da vida a Pa-
lavra, com fé, proclamais, quais 
astros luzentes no mundo brilhais!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 

P. Naquele tempo, Jesus contou 
uma parábola aos discípulos: 
“Pode um cego guiar outro cego? 
Não cairão os dois num buraco? 
Um discípulo não é maior do que 
o mestre; todo discípulo bem for-
mado será como o mestre. Por 
que vês tu o cisco no olho do teu 
irmão, e não percebes a trave que 
há no teu próprio olho? Como 
podes dizer a teu irmão: irmão, 
deixa-me tirar o cisco do teu olho, 
quando tu não vês a trave no teu 
próprio olho? Hipócrita! Tira pri-
meiro a trave do teu olho, e então 
poderás enxergar bem para tirar 
o cisco do olho do teu irmão. Não 
existe árvore boa que dê frutos 
ruins, nem árvore ruim que dê 
frutos bons. Toda árvore é reco-
nhecida pelos seus frutos. Não 
se colhem figos de espinheiros, 
nem uvas de plantas espinhosas. 
O homem bom tira coisas boas 
do bom tesouro do seu coração. 
Mas o homem mau tira coisas 
más do seu mau tesouro, pois sua 
boca fala do que o coração está 
cheio”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus 
Pai, poder e ternura/ que toda 
criatura governa. Amém!/ 
Amém! Aleluia! Por Deus fomos 
feitos/ à sua imagem, pra sem-
pre. Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade 
e amor/ que o Cristo mandou 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Roguemos a Deus que sempre 

acolhe a súplica dos seus filhos e 
filhas para que renove nossa vida 
com a suavidade de seu Espírito, 
a fim de podermos produzir frutos 
abundantes de amor e perdão.

A. Atendei nossa prece, Senhor.

1. Para evitarmos todo tipo de jul-
gamento e para que as autoridades 
judiciárias promulguem sentenças 
justas e objetivas segundo o espí-
rito da lei, peçamos, irmãos.

2. Para iniciarmos a quaresma, 
quarta-feira, com toda a disposi-
ção de preparar-nos bem para a 
Páscoa, com a ajuda da Campa-
nha da Fraternidade sobre políti-
cas públicas, peçamos, irmãos.

3. Pelo Pe. João Dirceu Nardino, 
Pároco em Severiano de Almeida, 
que completa 25 anos de orde-
nação presbiteral segunda-feira, 
para que Deus o confirme em seu 
ministério sacerdotal, peçamos, 
irmãos.

4. Para que não haja imprudência 
ou exagero nas diversões destes 
dias mais intensos de carnaval, 
evitando assim consequências de-
sagradáveis para as famílias, pe-
çamos, irmãos.

5. Par que a Romaria da Terra, ter-
ça-feira, na Diocese de Uruguaia-
na, fortaleça as organizações dos 
agricultores e confirme em todos 
a preservação da Casa Comum, 
peçamos, irmãos.

6. Para que as mulheres, lembradas 
de modo especial em seu dia, sex-
ta-feira, com sua ternura e deter-
minação, promovam relações hu-
manas de misericórdia e inclusão, 
peçamos, irmãos.

P. Na oração comum pelas voca-
ções em nossa Diocese no pri-
meiro domingo de cada mês, re-
zemos: 

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA

Preparação das oferendas
Anim. Com os frutos da terra para 



a Eucaristia, apresentemos a Deus 
as atividades dos trabalhadores 
urbanos e rurais.

A. (Nº 220) Ref. Nesta mesa, a 
mais querida, pão e vinho va-
mos pôr:/ ninguém vive sem co-
mida, ninguém vive sem amor.

1. Pra que haja em toda parte pão 
que é vida da família,/ o cristão 
seu pão reparte e seus dons de 
amor partilha.

2. Esta missa é festa santa, mesa 
posta, o santo altar/ e a lição que 
aqui se canta: conviver, servir e 
amar.

3. Alegrias repartindo, partilhan-
do o amor e a paz,/ este mundo 
fica lindo, esta vida, a Vida traz.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus, que nos dais o que 
oferecemos, e aceitais nos-
sa oferta como um gesto de 
amor, fazei que os vossos 
dons, nossa única riqueza, 
frutifiquem para nós em prê-
mio eterno. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Or. Euc. Reconciliação II
Rec. com Deus e entre as pessoas

(Missal, p. 871)
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai 

todo-poderoso, e por causa de 
vossa ação no mundo vos louva-
mos pelo Senhor Jesus. No meio 
da humanidade, dividida em con-
tínua discórdia, sabemos por ex-
periência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconcilia-
ção. Vosso Espírito Santo move os 
corações, de modo que os inimi-
gos voltem à amizade, os adver-
sários se deem as mãos e os povos 
procurem reencontrar a paz.

A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz!

P. Sim, ó Pai, porque é obra vos-
sa que a busca da paz vença os 
conflitos, que o perdão supere o 
ódio, e a vingança dê lugar à re-
conciliação. Por tudo de bom que 
fazeis, Deus de misericórdia, não 
podemos deixar de vos louvar e 

agradecer. Unidos ao coro dos re-
conciliados cantamos (dizemos) a 
uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-d) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória. / Ho-
sana, hosana nas alturas! (3x) 
Hosana! / Bendito aquele vem 
em nome do Senhor./ Hosana...

P. Deus de amor e de poder, louva-
do sois em vosso Filho Jesus Cris-
to, que veio em vosso nome. Ele é 
a vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão 
que estendeis aos pecadores. Ele 
é o caminho pelo qual nos chega 
a vossa paz.

A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz!

P. Deus, nosso Pai, quando vos 
abandonamos, vós nos recondu-
zistes por vosso Filho, entregan-
do-o à morte para que voltásse-
mos a vós e nos amássemos uns 
aos outros. Por isso, celebramos a 
reconciliação que vosso Filho nos 
mereceu. 

Cumprindo o que ele nos mandou, 
vos pedimos: † Santificai, por 
vosso Espírito, estas oferendas.

Antes de dar a vida para nos liber-
tar, durante a ceia, Jesus tomou o 
pão, pronunciou a bênção de ação 
de graças e o entregou a seus dis-
cípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO 

QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Naquela mesma noite, tomou nas 
mãos o cálice e, proclamando a 
vossa misericórdia, o deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

P. Ó Deus, Pai de misericórdia, 

vosso Filho nos deixou esta prova 
de amor. Celebrando a sua mor-
te e ressurreição, nós vos damos 
aquilo que nos destes: o sacrifício 
da perfeita reconciliação.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-
-nos também com vosso Filho e, 
nesta ceia, dai-nos o mesmo Es-
pírito, de reconciliação e de paz.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Ele nos conserve em comunhão 
com o Papa N. e nosso Bispo N., 
com todos os bispos e o povo 
que conquistastes. Fazei de vossa 
Igreja sinal da unidade entre os 
seres humanos e instrumento da 
vossa paz.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Assim como aqui nos reunistes, 
ó Pai, à mesa do vosso Filho em 
união com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com São José, seu espo-
so, e com todos os santos, reuni no 
mundo novo, onde brilha a vossa 
paz, os homens e as mulheres de 
todas as classes e nações, de todas 
as raças e línguas, para a ceia da 
comunhão eterna, por Jesus Cris-
to, nosso Senhor.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

A. Amém.

Rito de Comunhão
(Pai nosso/Or. da paz/Fr. do pão)
Anim.. Comungando do mesmo 

Pão da Vida, devemos cultivar 
sentimentos de misericórdia com 
todos e produzir muitos frutos de 
justiça.

A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que ale-
gria celebrar com meus ami-
gos/ numa ceia pouco antes da 
paixão!/ Que alegria celebrar 
também contigo/  esta festa da 
partilha e do perdão. 

Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou 
o Deus que te conforta/ e te faz 
ser comunhão./ Vem, ó povo, e 
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te sacia!/ Não mereces? Que im-
porta?! /Te ofereço o meu per-
dão. 

2. Com Mateus e sua família pus-
-me à mesa;/ pecadores e excluí-
dos quis também./ Fariseus me 
criticaram com dureza,/ mas eu 
amo o pecador e quero bem.  

3. De que vale o legalismo puro e 
frio/ que te impede ver no outro 
o teu irmão?/ Não me agradam 
os teus cultos tão vazios,/ quero, 
sim, misericórdia e compaixão.  

4. Vim buscar e libertar quem 
está perdido,/ eu não vim pra 
quem merece ou quem é bom./ 
O remédio é pra doentes e feri-
dos,/ meu amor não é um prê-
mio, mas um dom. 

5. Não me alegro com a morte ou 
com a perda/ de quem peca, me 
ignora e até maldiz./ Meu desejo 
é que desperte e se converta,/ te-
nha vida, possa amar e ser feliz.  

6. Tive fome, estive nu, preso e 
doente,/ esperei por teu amor, 
foste me ver?/ O que fazes ao 
menor destes pequenos/ é a mim 
que estás fazendo, podes crer.  

P. OREMOS. Tendo recebido o 
pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este 
sacramento, alimentando-nos 
na terra, nos faça participar 
da vida eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)

Anim. Cultivando a autenticidade e 
a pureza de coração, nosso modo 
de pensar e de agir será agradável 
a Deus. 

A. (Nº 336) Ref. /:Ide pregar a 
paz de Cristo e o bem querer./ 
Ide anunciar que ele nos ama.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para serdes sempre puros de co-

ração e retos no falar e no agir, 
abençoe-vos Deus Criador e Oni-
potente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.   

A. Amém. 
P. Ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe. 
A. Graças a Deus. 

Hino da Campanha
da Fraternidade 2019

(está gravado no site da Diocese de 
Erexim, em acervo digital, áudios)

1. “Eis que o Senhor fez conhe-
cer a salvação/ e revelou sua 
justiça às nações”. Que, neste 
tempo quaresmal, nossa oração 
/ transforme a vida, nossos atos 
e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criatu-
ras.

2.  Foi no deserto que Jesus nos 
ensinou/ a superar toda ganân-
cia e tentação. / Arrependei-vos, 
eis que o tempo já chegou,/ tem-
po de Paz, Justiça e reconcilia-
ção.

3. Em Jesus Cristo uma nova 
aliança/ quis o Senhor com o seu 
povo instaurar./ Um novo reino 
de justiça e esperança, fraterni-
dade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

Lembretes:
- Terça-feira, 25 anos de Ordena-

ção Presbiteral (Jubileu de Pra-
ta) do Pe. João Dirceu Nardino 
(Pároco de Severiano de Almei-
da); 42ª Romaria da Terra do Rio 
Grande do Sul, no Assentamento 
Conquista da Luta, Rincão dos 
Boeiras, Município de Itacurubi, 
Diocese de Uruguaiana.

- Quarta-feira, cinzas, abertura 
da Campanha da Fraternidade 
– “Fraternidade e Políticas Pú-
blicas” - “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça” (Is 1,27).

- Sexta-feira, Dia Internacional da 
Mulher. 

- Sábado, primeira romaria da 
mulher no Santuário de N. Sra. 
da Salete, Marcelino Ramos.

- Domingo, primeiro da quares-
ma.

Leituras da semana:
dia 04/03, 2ªf, São Casemiro: 

Eclo 17,20-28; Sl 31(32);  Mc 
10,17-27; dia 05/03, 3ªf: Eclo 
35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-
31; dia 06/03, 4ªf, Cinzas: Jl 
2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-
6,2; Mt 6,1-6.16-18; (A esmola, 
a oração e o jejum); dia 07/03, 
5ªf, Sta. Perpétua e Sta. Felici-
dade: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 
e 6 (R/.Sl 39,5ª); Lc 9,22-25; dia 
08/03, 6ªf: Is 28,1-9a; Sl 50(51); 
Mt 9,14-15; dia 09/03, sáb. Sta. 
Francisca Romana: Is 58,9b-
14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; dia 
10/03, dom, 1º da Quar. C:  Dt 
26,4-10; Sl 90(91); Rm  10,8-13; 
Lc 4,1-13; (Tentação de Jesus).

Objetivo da Campanha da Fra-
ternidade 2019 – Fraternida-

de e políticas públicas:
Estimular a participação em polí-

ticas públicas, à luz da Palavra 
de Deus e da Doutrina Social da 
Igreja, para fortalecer a cidada-
nia e o bem comum, sinais de 
fraternidade. Políticas públicas 
são as ações discutidas, aprova-
das e programadas para que to-
dos os cidadãos possam ter vida 
digna. São soluções específicas 
para necessidades e problemas 
da sociedade; a ação do Estado 
que busca garantir a segurança, 
a ordem, o bem-estar, a dignida-
de, por meio de ações baseadas 
no direito e na justiça. Política 
pública não é somente ação do 
governo, mas também a relação 
entre as instituições e os diver-
sos atores, sejam individuais ou 
coletivos, envolvidos na solu-
ção de determinados problemas. 
Para isso, devem ser utilizados 
princípios, critérios e procedi-
mentos que podem resultar em 
ações, projetos ou programas 
que garantam ao povo os direi-
tos e deveres previstos na Cons-
tituição Federal e em outras leis 
(Texto base da Campanha, apre-
sentação, p. 8).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto 
Lit. 2009/3) 
Ref.: /:Vol-
tai para o 
Senhor de 
todo o cora-

ção,/ mudai as vossas obras em 
sinal de conversão!:/

Anim.: Com toda a Igreja, com o 
rito das cinzas, e aqui no Brasil 
também com a Campanha da  Fra-
ternidade, iniciamos a preparação 
para a Páscoa deste ano, seguindo 
mais de perto a Cristo até o Cal-
vário para com Ele celebrarmos a 
vitória sobre a morte e o pecado.

A. (site da Diocese de Erexim, em 
acervo digital, áudios) 1. “Eis 
que o Senhor fez conhecer a sal-
vação/ e revelou sua justiça às 
nações”. Que, neste tempo qua-
resmal, nossa oração / transfor-
me a vida, nossos atos e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criatu-
ras.

3. Em Jesus Cristo uma nova 
aliança/ quis o Senhor com o seu 
povo instaurar./ Um novo reino 
de justiça e esperança, fraterni-
dade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

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

A. Amém.
P. Que a graça de Deus Pai que nos 

dá este renovado tempo de recon-
ciliação, o amor de Cristo que nos 
ensina a oração, a esmola e o je-

Comunidade em Oração 
Liturgia para a quarta-feira de Cinzas – 06.3.2019

- As práticas penitenciais que salvam e a forma de vivê-las
- CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
Cor litúrgica:  ROXO              Ano 41 - Nº 2384             Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

jum, na força do Espírito Santo, 
estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
P. (... Quaresma, tempo de intensifi-

car práticas fundamentais da vida 
cristã – oração, jejum, esmola / 
Campanha da Fraternidade, um 
aspecto da vida no qual, a cada 
ano, aprofundar a conversão qua-
resmal – Políticas públicas – Se-
rás libertado pelo direito e pela 
justiça... ) 

A. (Canto Lit. 2015/1) Ref. Quero 
uma Igreja solidária,/ servidora 
e missionária,/ que anuncia e 
saiba ouvir./ A lutar por digni-
dade,/ por justiça e igualdade,/ 
pois “EU VIM PARA SERVIR”.

P. OREMOS. Concedei-nos, ó 
Deus todo-poderoso, iniciar 
com este dia de jejum o tem-
po da Quaresma, para que a 
penitência nos fortaleça no 
combate contra o espírito do 
mal. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Semanal, quarta-feira 
de cinzas – C, Paulinas-Paulus, p. 

153-156)
Anim. Na preparação para a Pás-

coa, a Palavra de Deus nos indica 
virtudes a serem vividas mais in-
tensamente e males a superar com 
determinação. 

1ª Leitura: Jl 2,12-18 
L. Leitura da Profecia de Joel. 
“Agora, diz o Senhor, voltai para 

mim com todo o vosso coração, 
com jejuns, lágrimas e gemidos; 
rasgai o coração, e não as ves-
tes; e voltai para o Senhor, vosso 
Deus; ele é benigno e compassivo, 
paciente e cheio de misericórdia, 

inclinado a perdoar o castigo”. 
Quem sabe, ele se volta para vós 
e vos perdoa, e deixa atrás de si a 
bênção, oblação e libação para o 
Senhor, vosso Deus. Tocai trom-
beta em Sião, prescrevei o jejum 
sagrado, convocai a assembleia; 
congregai o povo, realizai ceri-
mônias de culto, reuni anciãos, 
ajuntai crianças e lactentes; 
deixe o esposo seu aposento, e a 
esposa, seu leito. Chorem, pos-
tos entre o pórtico e o altar, os 
ministros sagrados do Senhor, e 
digam: “Perdoa, Senhor, a teu 
povo, e não deixes que esta tua 
herança sofra infâmia e que as 
nações a dominem”.  Por que se 
haveria de dizer entre os povos: 
“Onde está o Deus deles?” Então 
o Senhor encheu-se de zelo por 
sua terra e perdoou ao seu povo .  
-  Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 50(51)
S. Misericórdia, ó Senhor, pois pe-

camos.
A. Misericórdia, ó Senhor, pois 

pecamos.
S. 1. – Tende piedade, ó meu Deus, 

misericórdia!* Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! – Do 
meu pecado todo  inteiro me la-
vai, * e apagai completamente a 
minha culpa!

2. – Eu reconheço toda a minha 
iniquidade, *o meu pecado está 
sempre à minha frente. – Foi con-
tra vós, só contra vós, que eu pe-
quei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos!

3. – Criai em mim um coração que 
seja puro,* dai-me de novo um es-
pírito decidido. – Ó Senhor, não me 
afasteis de vossa face,* nem retireis 
de mim o vosso Santo Espírito!  

4. – Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo e confirmai-me com espíri-



to generoso! Abri meus lábios, ó 
Senhor, para cantar e minha boca 
anunciará vosso louvor!

A. Misericórdia, ó Senhor, pois 
pecamos.

2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, somos embaixadores 

de Cristo, e é Deus mesmo que 
exorta através de nós. Em nome 
de Cristo, nós vos suplicamos: 
deixai-vos reconciliar com Deus. 
Aquele que não cometeu ne-
nhum pecado, Deus o fez pecado 
por nós, para que nele nós nos 
tornemos justiça de Deus. Como 
colaboradores de Cristo, nós vos 
exortamos a não receberdes em 
vão a graça de Deus, pois ele 
diz: “No momento favorável, eu 
te ouvi e no dia da salvação, eu 
te socorri”. É agora o momento 
favorável, é agora o dia da salva-
ção. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
A. (Ref. nº 176) Cristo, Mestre e 

Senhor,/ a vós nosso louvor, dig-
nai-vos falar!

L. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
“Não fecheis os corações como 
no deserto!”

A. Cristo, Mestre...

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: “Ficai atentos 
para não praticar a vossa justiça 
na frente dos homens, só para ser-
des vistos por eles. Caso contrá-
rio, não recebereis a recompensa  
do vosso Pai que está nos céus. 
Por isso, quando deres esmola, 
não toques a trombeta diante de 
ti, como fazem os hipócritas nas 
sinagogas e nas ruas, para serem 
elogiados pelos homens. Em ver-
dade vos digo: eles já receberam 
a sua recompensa. Ao contrário, 
quando deres esmola, que a tua 
mão esquerda não saiba o que 

faz a tua mão direita, de modo 
que  a tua esmola fique oculta. E 
o teu Pai, que vê o que está ocul-
to, te dará a recompensa. Quan-
do orardes, não sejais como os 
hipócritas, que gostam de rezar 
de pé, nas sinagogas e nas esqui-
nas das praças, para serem vistos 
pelos homens. Em verdade vos 
digo: eles já receberam a sua re-
compensa. Ao contrário, quando 
orares, entra no teu quarto, fecha 
a porta, e reza ao teu Pai que está 
oculto. E o teu Pai, que vê o que 
está escondido, te dará a recom-
pensa. Quando jejuardes, não 
fiqueis com o rosto triste como 
os hipócritas. Eles desfiguram o 
rosto, para  que os homens vejam 
que estão jejuando. Em verdade 
vos digo: Eles já receberam a sua 
recompensa. Tu, porém, quando 
jejuares, perfuma a cabeça e lava 
o rosto, para que os homens não 
vejam que estás jejuando, mas 
somente teu Pai, que está oculto. 
E o teu Pai, que vê o que está es-
condido, te dará a recompensa. 
-  Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia

Rito da imposição das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as 

– com as cinzas, fica(m) na frente 
de quem preside)

Anim.: Participemos do rito de im-
posição das cinzas em nossa fron-
te com a disposição do coração de 
realizar a verdadeira conversão 
quaresmal.

A. (Canto Lit. 2011/10) Ref. /: Que 
nossos olhos não se fechem à tua 
graça que nos renova./ Cremos, 
Senhor, e seguiremos os teus ca-
minhos por toda a vida.:/

P. Caros irmãos e irmãs, roguemos 
instantemente a Deus Pai que 
abençoe com a riqueza de sua 
graça estas cinzas, que vamos co-
locar sobre as nossas cabeças em 
sinal de penitência.

(Todos rezam em silêncio)
P. Ó Deus, que não quereis a morte 

do pecado, mas a sua conversão, 
escutai com bondade as nossas 

preces e dignai-vos aben†çoar 
estas cinzas que vamos colocar 
sobre as nossas cabeças. E assim 
reconhecendo que somos pó e que 
ao pó voltaremos, consigamos, 
pela observância da Quaresma, 
obter o perdão dos pecados e vi-
ver uma vida nova, à semelhança 
do Cristo ressuscitado. Pelo mes-
mo Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Segue a imposição das cinzas. O 

ministro diz: “Converta-se e creia 
no Evangelho!”).

Anim.: Todo gesto revela ou deve 
expressar o íntimo de cada pes-
soa. Cinza na fronte indica atitude 
interior de volta para Deus e os 
irmãos, no compromisso de cons-
truir fraternidade também nas po-
líticas públicas.   

A. (Nº 140) Ref. Eis o tempo de 
conversão, eis o dia da salva-
ção:/ Ao Pai voltemos, juntos 
andemos. Eis o tempo de con-
versão.

1. Os caminhos do Senhor são 
verdade, são amor;/ dirigi os 
passos meus, em vós espero, ó 
Senhor./ Ele guia ao bom cami-
nho quem errou e quer voltar;/ 
ele é bom, fiel e justo, ele busca 
e vem salvar.

2. Viverei com o Senhor: ele é o 
meu sustento./ Eu confio mes-
mo quando minha dor não mais 
aguento./ Tem valor aos olhos 
seus meu sofrer e meu morrer./ 
Libertai o vosso servo e fazei-o 
reviver.

3. A palavra do Senhor é a luz do 
meu caminho;/ ela é vida, é ale-
gria: vou guardá-la com cari-
nho./ Sua lei, seu mandamento é 
viver a caridade:/ caminhemos 
todos juntos, construindo a uni-
dade!

Oração da CFE 2019
L. Pai misericordioso e compassi-

vo,
A. que governais o mundo com 

justiça e amor,/ dai-nos um co-
ração sábio para reconhecer a 
presença do vosso Reino entre 
nós.

L. Em sua grande misericórdia, Je-
sus,/ o Filho amado,



A. habitando entre nós/ testemu-
nhou o vosso infinito amor/ e 
anunciou o Evangelho da fra-
ternidade e da paz./ Seu exem-
plo nos ensine a acolher/ os po-
bres e marginalizados, nossos 
irmãos e irmãs/ com políticas 
públicas justas,/ e sejamos cons-
trutores de uma sociedade hu-
mana e solidária.

L. O divino Espírito acenda em 
nossa Igreja 

A. a caridade sincera e o amor 
fraterno;/ a honestidade e o di-
reito resplandeçam em nossa 
sociedade/ e sejamos verdadei-
ros cidadãos/ do “novo céu e da 
nova terra”. Amém!

A (Nº 81) 1. Perdoai-me, outra 
vez, Senhor, novamente eu me 
fechei/ dentro do meu desamor. 
Vossa imagem eu mutilei.

Ref. Perdoai-me, Senhor, não vivi 
minha vocação./ Perdoai-me, 
Senhor, não amei o meu irmão.

2. Deveria ser bom discípulo, mas 
calei a minha voz,/ camuflando 
o ideal sem pregar a vossa paz.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.:  Com os dons do altar, apre-
sentemos a Deus nossos propósi-
tos para esta quaresma.

A. (Nº 217) Não se deve dizer: 
nada posso ofertar./ /:Pois as 
mãos mais pobres/ são as que 
mais se abrem para tudo dar:/

1. O Senhor só deseja que em 
nós tudo seja constante servir./ 
Quando nada se tem, só resta 
dizer: Senhor, eis-me aqui!

2. Com as mãos bem abertas, 
trazendo as ofertas do vinho e 
do pão./ Surge o nosso dever de 
tudo fazer com mais doação.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Oferecendo-vos este sacrifí-
cio no começo da Quaresma, 
nós vos suplicamos, ó Deus, 
a graça de dominar nossos 
maus desejos pelas obras de 

penitência e caridade, para 
que, purificados de nossas 
faltas, celebremos com fervor 
a paixão do vosso Filho, que 
vive e reina para sempre.

A. Amém. 

Oração Eucarística II
(Missal, p. 477)

Prefácio da quaresma IV
 (Missal, p. 417 - Os frutos do jejum)
 P. Na verdade é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso. Pela pe-
nitência da Quaresma, corrigis 
nossos vícios, elevais nossos sen-
timentos, fortificais nosso espírito 
fraterno e nos garantis uma eterna 
recompensa, por Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, os anjos celebram 
vossa grandeza e os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

A. (Enc. música lit. cantar ordi-
nário missa – 2016/05-b) Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam a vossa glória./ Hosana 
(4x) hosana nas alturas!/ Ben-
dito o que vem em nome do Se-
nhor./ Hosana...

P. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e  o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 

SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na 
vossa presença e vos servir.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa N., com 
nosso bispo N. e todos os minis-
tros do vosso povo.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da 
vossa face.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo e com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

A. Amém. 
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 Rito de Comunhão 
(Pai nosso/Or.da Paz/Fr.do pão)

Comunhão
Anim.: Com o vigor do Pão do 

Altar, poderemos viver o com-
promisso de cristãos por políticas 
públicas que fortaleçam a cida-
dania e o bem comum, sinais de 
fraternidade, um dos objetivos da 
Campanha da Fraternidade.

A. (Nº 280) 1. Senhor, quanto 
mais caminho mais vejo aumen-
tar a estrada;/ tropeço por entre 
espinhos num campo onde foi 
calada/ a voz da libertação, a 
voz da libertação.

2. Mas me ergo, não vou sozinho, 
teus passos comigo vão;/ na ter-
ra será plantada a paz que nos é 
doada/ em cada fração do pão, 
em cada fração do pão.

3. Não posso ficar parado, teu 
corpo me dá coragem,/ teu san-
gue me traz a imagem de tantos 
irmãos deixados/ à margem da 
salvação, à margem de salvação.

4. Teus passos irei seguindo, a 
paz vou distribuindo,/ e o mun-
do, evangelizado, será, enfim, 
transformado/ em paz e em sal-
vação, em paz e em salvação.

P. OREMOS! Ó Deus, fazei que 
sejamos ajudados pelo sacra-
mento que acabamos de rece-
ber, para que o jejum de hoje 
vos seja agradável e nos sirva 
de remédio. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. A Campanha da Fraternida-
de hoje iniciada via nos recordar  
que “os batizados em sua missão 
no mundo participam da cons-
trução de políticas públicas que 
construam fraternidade.”  

A. (Nº 132) Escutemos, hoje e 
sempre, a palavra do Senhor./ 
Ele educa o seu povo na verdade 
e no amor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos 

conceda a alegria do retorno à 
casa; o Senhor Jesus Cristo, mo-
delo de oração e de vida, vos guie 
nesta caminhada quaresmal para 

a verdadeira conversão; o Espí-
rito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal para 
poderdes celebrar a vitória da 
Páscoa. E que vos abençoe Deus 
onipotente e compassivo, Pai e Fi-
lho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Vivei o compromisso desta Qua-

resma; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a 

vossa força; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2010/2; 2011/3; 2013/3) 
1. Senhor, Deus de nossos pais, 
aqui estamos./ Teu amor, alegres, 
vimos celebrar./ Tua graça que 
nos salva nós buscamos,/ nossa 
vida colocamos neste altar.

Ref. /:Somos povo da aliança,/ ca-
minhando na esperança,/ conduzi-
dos por tua mão!/ Com os pés no 
chão da vida,/ rumo à Páscoa tão 
querida/ te pedimos conversão!

2. A palavra nos anima e orienta,/ 
fortalece e dá sentido à nossa 
cruz./ O teu pão nos une a todos, 
nos sustenta/ por caminhos da jus-
tiça nos conduz.

3. Nesta casa, reunidos em família,/ 
aprendemos o valor da oração,/ 
do jejum que nos educa na parti-
lha,/ do amor, que faz a gente ser 
irmão.

Campanha da Fraternidade 
2019

 - Tema: Fraternidade e Políticas 
Públicas. Lema: “Serás liberta-
do pelo direito e pela justiça” (Is 
1,27). Objetivo geral: Estimular 
a participação em Políticas Pú-
blicas, à luz da Palavra de Deus 
e da Doutrina Social da Igreja, 
para fortalecer a cidadania e o 
bem comum, sinais de fraterni-
dade. Objetivos específicos: “- 
Conhecer como são formuladas 
e aplicadas as Políticas Públicas

estabelecidas pelo Estado Brasi-
leiro; - Exigir ética na formu-
lação e na concretização das 
Políticas Públicas; - Desper-
tar a consciência e incentivar a 
participação de todo cidadão na 

construção de Políticas Públicas 
em âmbito nacional, estadual 
e municipal; - Propor Políticas 
Públicas que assegurem os di-
reitos sociais aos mais frágeis 
e vulneráveis; - Trabalhar para 
que as Políticas Públicas efica-
zes de governo se consolidem 
como políticas de Estado; - Pro-
mover a formação política dos 
membros de nossa Igreja, espe-
cialmente dos jovens, em vista 
do exercício da cidadania; - Sus-
citar cristãos católicos compro-
metidos na política como teste-
munho concreto da fé”.

Ser comunidade para perceber 
juntos a vontade de Deus a 

nosso respeito
A Igreja recorda, rememora, visi-

biliza, celebra, recolhe a vida de 
Cristo na vida da comunidade no  
Ano Litúrgico. Ele atualiza, na 
comunidade, o mistério pascal. 
Atualização significa uma trans-
formação e maturação sempre 
mais vigorosa da vida recebida 
no Batismo. 

No Ano Litúrgico, a nós é ofereci-
do o tempo da quaresma. É cami-
nho de transformação em Cristo! 
Para esse tempo, a Igreja no Bra-
sil oferece uma realidade a ser 
meditada, refletida, rezada. Nes-
te ano, somos chamados a ver e 
a participar da realidade das po-
líticas públicas. Como cristãos, 
somos chamados a participar da 
transformação da sociedade. Um 
modo de sermos cristãos ativos é 
ajudar na proposição, discussão 
e execução de políticas públicas 
para que as pessoas possam ser 
libertadas pelo direito e pela jus-
tiça. Construir fraternidade, cui-
dar do bem comum e fortalecer 
a cidadania expressam a força 
transformadora do Evangelho 
no cotidiano das comunidades. A 
política é, essencialmente, o cui-
dado para com o que é comum e 
busca realizar ações que ajudem 
na integração de todos na socie-
dade. (Folheto do 1º Domingo 
da Quaresma, subsídio da Cam-
panha da Fraternidade).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 129) 
Transforme-
mos o coração, 
prat iquemos 
a penitência/ 
/:e vençamos 
a tentação do 
pecado, da vio-
lência.:/

Anim.: Com o rito das cinzas, quar-
ta-feira, recordando nossa fragi-
lidade e exortando-nos a confiar 
somente em Deus, em comunhão 
fraterna, iniciamos a preparação 
para a Páscoa. À luz de Cristo e 
com sua força, queremos vencer as 
tentações do maligno, renovando 
nossos compromissos batismais, 
ajudados pela Campanha da Fra-
ternidade sobre políticas públicas. 

A. (site da Diocese de Erexim, em 
acervo digital, áudios) 1. “Eis 
que o Senhor fez conhecer a sal-
vação/ e revelou sua justiça às 
nações”. Que, neste tempo qua-
resmal, nossa oração / transfor-
me a vida, nossos atos e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criaturas.

3. Em Jesus Cristo uma nova 
aliança/ quis o Senhor com o seu 
povo instaurar./ Um novo reino 
de justiça e esperança, fraterni-
dade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

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

A. Amém.
P. A graça e o amor de Nosso Se-

nhor Jesus Cristo, que, conduzi-

do pelo Espírito Santo, vence as 
tentações para ser fiel ao Plano do 
Pai, estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
(... preparação à Páscoa, com CF 

sobre políticas públicas – para a 
Igreja, política é eminente forma 
de caridade  / ...)

 
Ato penitencial

P. Numa cultura da indiferença, do 
abandono dos princípios e valores 
fundamentais e de inúmeras pro-
postas de busca de poder, de pos-
se egoísta de bens, de prazer pelo 
prazer, precisamos rever sempre 
nossas escolhas e retomar nossos 
compromissos batismais.  Peça-
mos a Deus perdão pelas vezes 
que cedemos às tentações do mal. 
(silêncio) 

S. (Canto Lit. 2013/5) Senhor,/ que 
fazeis passar da morte para a vida/ 
quem ouve a vossa Palavra,/ tende 
piedade de nós.

A. /:Senhor, tende piedade de 
nós.:/

S. Ó Cristo,/ que quisestes ser le-
vantado da terra/ para atrair-nos a 
vós,/ tende piedade de nós.

A. /:Ó Cristo, tende piedade de 
nós.:/

S. Senhor,/ que nos submetereis ao 
julgamento/ da vossa cruz,/ tende 
piedade de nós.

A. /:Senhor, tende piedade de 
nós.:/ 

P. Deus, rico em misericórdia...
A. Amém. 
P. OREMOS. Concedei-nos, ó 
Deus onipotente, que, ao lon-
go desta Quaresma, possamos 
progredir no conhecimento de 
Jesus Cristo e corresponder a 
seu amor por uma vida santa. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. Quar. 

C, Paulinas-Paulus, p. 741-744)
Anim. A penitência quaresmal nos 

ajuda a fortalecer a fé para su-
perarmos as tentações a fim de 
confirmarmos nossa fidelidade a 
Deus. 

1ª Leitura: Dt 26,4-10 
L. Leitura do Livro do Deuteronô-

mio. 
Assim Moisés falou ao povo: “O 

sacerdote receberá de tuas mãos 
a cesta e a colocará diante do al-
tar do Senhor teu Deus. Dirás, 
então, na presença do Senhor teu 
Deus: ‘Meu pai era um arameu 
errante, que desceu ao Egito com 
um punhado de gente e ali viveu 
como estrangeiro. Ali se tornou 
um povo grande, forte e numero-
so. Os egípcios nos maltrataram 
e oprimiram, impondo-nos uma 
dura escravidão. Clamamos, en-
tão, ao Senhor, o Deus de nossos 
pais, e o Senhor ouviu a nossa 
voz e viu a nossa opressão, a nos-
sa miséria e a nossa angústia. E 
o Senhor nos tirou do Egito com 
mão poderosa e braço estendido, 
no meio de grande pavor, com si-
nais e prodígios. E conduziu-nos 
a este lugar e nos deu esta terra, 
onde corre leite e mel. Por isso, 
agora trago os primeiros frutos 
da terra que tu me deste, Senhor’. 
Depois de colocados os frutos 
diante do Senhor teu Deus, tu te 
inclinarás em adoração diante 
dele”.  - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 90(91)
S. Em minhas dores, ó Senhor, per-

manecei junto de mim!
A. Em minhas dores, ó Senhor, 

permanecei junto de mim!
S. 1. - Quem habita ao abrigo do 

Altíssimo* e vive à sombra do Se-

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 1º Domingo da Quaresma/Ano C – 10.3.2019

- A força de Deus e a determinação pessoal para vencer as tentações
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nhor onipotente, - diz ao Senhor: 
“Sois meu refúgio e proteção,* 
sois o meu Deus, no qual confio 
inteiramente”.

A. Em minhas dores, ó Senhor, 
permanecei junto de mim! 

2. - Nenhum mal há de chegar perto 
de ti,* nem a desgraça baterá à tua 
porta; - pois o Senhor deu uma or-
dem a seus anjos * para em todos 
os caminhos te guardarem.

3. - Haverão de te levar em suas 
mãos,* para o teu pé não se ferir 
nalguma pedra. - Passarás por so-
bre cobras e serpentes,* pisarás 
sobre leões e outras feras.

4 – Porque a mim se confiou, hei de 
livrá-lo* e protegê-lo, pois meu 
nome ele conhece. – Ao invocar-
-me hei de ouvi-lo e atendê-lo* e a 
seu lado eu estarei em suas dores. 

2ª Leitura: Rm 10,8-13
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos. 
Irmãos: O que diz a Escritura? “A 

palavra está perto de ti, em tua 
boca e em teu coração”. Essa pa-
lavra é a palavra da fé, que nós 
pregamos. Se, pois, com tua boca 
confessares Jesus como Senhor e, 
no teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dos mortos, serás sal-
vo. É crendo no coração que se 
alcança a justiça e é confessando 
a fé com a boca que se consegue 
a salvação. Pois a Escritura diz: 
“Todo aquele que nele crer não 
ficará confundido”. Portanto, não 
importa a diferença entre judeu e 
grego; todos têm o mesmo Senhor, 
que é generoso para com todos os 
que o invocam. De fato, todo aque-
le que invocar o Nome do Senhor 
será salvo. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 4,1-13 
A. (Nº 175) /:Honra, glória, poder 

e louvor,/ a Jesus, nosso Deus e 
Senhor!:/

S. O homem não vive somente de 
pão, mas de toda palavra da boca 
de Deus. 

A. /: Honra, glória...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Lucas.

A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; + = Jesus; L = Ten-

tador)
N. Naquele tempo, Jesus, cheio do 

Espírito Santo, voltou do Jordão, 
e, no deserto, ele era guiado pelo 
Espírito. Ali foi tentado pelo diabo 
durante quarenta dias. Não comeu 
nada naqueles dias e depois disso, 
sentiu fome. O diabo disse, então, 
a Jesus: L. “Se és Filho de Deus, 
manda que esta pedra se mude 
em pão”.  N. Jesus respondeu: + 
“A Escritura diz: ‘Não só de pão 
vive o homem’”. N. O diabo le-
vou Jesus para o alto, mostrou-lhe 
por um instante todos os reinos do 
mundo e lhe disse: L. “Eu te darei 
todo este poder e toda a sua gló-
ria, porque tudo isso foi entregue 
a mim e posso dá-lo a quem eu 
quiser. Portanto, se te prostrares 
diante de mim em adoração, tudo 
isso será teu”. N. Jesus respondeu: 
+ “A Escritura diz: ‘Adorarás o 
Senhor teu Deus, e só a ele ser-
virás’”. N. Depois o diabo levou 
Jesus a Jerusalém, colocou-o so-
bre a parte mais alta do Templo, e 
lhe disse: L. “Se és Filho de Deus, 
atira-te daqui abaixo! Porque a 
Escritura diz: ‘Deus ordenará aos 
seus anjos a teu respeito, que te 
guardem com cuidado!’ E mais 
ainda: ‘Eles te levarão nas mãos, 
para que não tropeces em alguma 
pedra’”. N. Jesus, porém, respon-
deu: + “A Escritura diz: ‘Não ten-
tarás o Senhor teu Deus’”.  N. Ter-
minada toda a tentação, o diabo 
afastou-se de Jesus, para retornar 
no tempo oportuno. 

P. Palavra da Salvação. 
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé – Oração dos fiéis
P. Um dos meios para sermos fortes 

e resistirmos às tentações é a ora-
ção. Oremos, confiantes, a Deus 
para lhe sermos sempre fiéis.  

A. Escutai, Senhor, a súplica de 
vosso povo.

L. 1. Para vivermos em profundi-
dade a reconciliação com Deus 
e com os irmãos e irmãs, própria 
deste tempo de quaresma, reze-
mos, irmãos.

2. Para que, nesta preparação à 
Páscoa, dediquemos mais tempo 
à oração, sejamos mais desapega-
dos dos bens e realizemos muitos 
gestos de partilha com os necessi-
tados, rezemos, irmãos.

3. Para sermos sempre solícitos 
com os doentes, com os que pas-
sam por grandes provações, co-
locando-nos a seu serviço e aju-
dando-os a cultivar a esperança, 
rezemos, irmãos.

4. Para que a sociedade brasileira 
seja organizada a partir da justi-
ça, do respeito às instituições, da  
promoção humana dos excluídos, 
rezemos, irmãos.

P. Em comunhão com as comunida-
des católicas no Brasil, rezemos a 
oração da Campanha da Fraterni-
dade sobre Políticas Públicas. Pai 
misericordioso e compassivo,

A. que governais o mundo com 
justiça e amor,/ dai-nos um co-
ração sábio para reconhecer a 
presença do vosso Reino entre 
nós.

P. Em sua grande misericórdia, Je-
sus,/ o Filho amado,

A. habitando entre nós/ testemu-
nhou o vosso infinito amor/ e 
anunciou o Evangelho da frater-
nidade e da paz./ Seu exemplo 
nos ensine a acolher/ os pobres 
e marginalizados, nossos irmãos 
e irmãs/ com políticas públicas 
justas,/ e sejamos construtores 
de uma sociedade humana e so-
lidária.

P. O divino Espírito acenda em nos-
sa Igreja 

A. a caridade sincera e o amor 
fraterno;/ a honestidade e o di-
reito resplandeçam em nossa 
sociedade/ e sejamos verdadei-
ros cidadãos/ do “novo céu e da 
nova terra”. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTI-
CA

Procissão e preparação
das oferendas

Anim.: Lembrando a ação de Deus 
em sua história, o povo da Aliança 
fazia sua oferta a Deus. Agradeci-
dos por tudo o que nos concede, 
nós também fazemos nossa oferta 
a Ele. 



A. (Canto Lit. 2008, 8 e 2013/7) 1. 
De coração arrependido e humi-
lhado, / ó Pai queremos libertar-
-nos do pecado.  

Ref.: /:Que nossa oferta seja acei-
ta com grande amor / e se trans-
forme em Corpo e Sangue do 
Senhor.:/

2. Alegremente com louvor reco-
nhecemos, / que somos filhos e 
sois Pai e em vós vivemos. 

3. Com o desejo de fazer fraterni-
dade, / fortalecei-nos na justiça 
e caridade. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Fazei, ó Deus, que o nosso 
coração corresponda a estas 
oferendas com as quais inicia-
mos nossa caminhada para a 
Páscoa. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p.482)

Prefácio A tentação do Senhor
(Missal, p. 181-182)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Jejuando quarenta dias no 
deserto, Jesus consagrou a obser-
vância quaresmal. Desarmando 
as ciladas do antigo inimigo, en-
sinou-nos a vencer o fermento da 
maldade. Celebrando agora o mis-
tério pascal, nós nos preparamos 
para a páscoa definitiva. Enquanto 
esperamos a plenitude eterna, com 
os anjos e todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando a uma só 
voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-b) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam 
a vossa glória./ Hosana (4x) ho-
sana nas alturas!/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor./ Hosa-
na...

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 

criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição. 

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 

Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, N.(o santo do dia 
ou o padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa N., 
o nosso bispo N., com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão 
(Pai nosso/Or.Paz/Fr. Pão)

Comunhão
Anim. Cristo não aceitou a tenta-
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ção do maligno de transformar as 
pedras em pães, mas transforma o 
pão que oferecemos em seu Corpo 
para alimentar nossa fé e sustentar 
nossa fidelidade ao Pai. 

A. (Canto Lit. 2015/14) 1. Vem, ó 
meu povo, partilhar da minha 
mesa./ Com muito amor esse 
banquete eu preparei./ Este ali-
mento será força na fraqueza,/ 
levanta e come deste pão que 
consagrei.

Ref. /: Nós te louvamos, ó Senhor 
por teu carinho/ que se faz pão, 
se faz palavra e traz perdão./ A 
Eucaristia nos sustenta no cami-
nho/ nutre a esperança e fortale-
ce na missão.:/

2. Eu te proponho um novo Rei-
no de Justiça,/ que tem por lei a 
igualdade, a compaixão./ Não te 
dominem o egoísmo e a cobiça!/ 
recorre à força da palavra e da 
oração.

3. No monte santo da oração, da 
Eucaristia/ encontrarás alento 
e paz, conforto, enfim./ Mas na 
planície da missão, no dia-a-dia/ 
irmãos sofridos já te esperam. 
Vai por mim!

4. A minha casa é lar que acolhe, é 
doce abrigo,/ mas a morada que 
prefiro é o coração./ Me alegra 
o culto que me prestas, como 
amigo,/ me alegra mais de te ver 
cuidar do teu irmão.

5. Por tanto amar eu entreguei 
meu próprio Filho./ Pra te sal-
var Ele se deu, morreu na cruz./ 
Se o mal te fere e do teu rosto 
ofusca o brilho/ combate as tre-
vas! Faze o bem! Procura a luz!

6. Dará mais frutos toda a planta 
que é podada/ A vida humana é 
uma longa gestação./ À luz da fé, 
a dor é poda abençoada,/ à luz 
da páscoa, a morte é luz, ressur-
reição.

P. OREMOS! Ó Deus, que nos 
alimentastes com este pão que 
nutre a fé, incentiva a esperan-
ça e fortalece a caridade, dai-
-nos desejar o Cristo, pão vivo 
e verdadeiro, e viver de toda 
palavra que sai de vossa boca. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)

Anim. As escolhas fundamentais da 
vida que a Quaresma nos convida 
a confirmar devem ter, conforme a 
Campanha da Fraternidade, reper-
cussões no compromisso com as 
Políticas Públicas para o bem de 
todos. 

A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a 
vossa luz, brilhe para sempre,/ 
sejam luminosas vossas mãos e 
as mentes!/ /:Brilhe a vossa luz! 
Brilhe a vossa luz!:/

P. Deus, Pai de misericórdia, vos 
conceda a alegria do retorno à 
casa; o Senhor Jesus Cristo, mo-
delo de oração e de vida, vos guie 
nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espí-
rito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal para 
poderdes celebrar a vitória da Pás-
coa. E que vos abençoe Deus cle-
mente e indulgente, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A graça de Deus vos faça vencer 

as tentações; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Seg.-feira, às 08h30, reunião dos 

representantes paroquiais do Ap. 
da Or., no Centro Dioc. de Past.

- Terça-feira, reunião da comissão 
da CNBB e CRB do Regional 
Sul 3, em Porto Alegre. 

-Quarta-feira, 08h30, aula inaugu-
ral do ano e depois assembleia do 
ITEPA, em Passo Fundo; às 19h, 
reunião da Área Past. de Aratiba, 
na sede par. de Itatiba; às 19h30, 
reunião da Área Past. de São Va-
lentim, em São Valentim, com 
estudo do tema da Campanha da 
Fraternidade.

- Quarta e quinta-feira, das 08h30 
às 16h, reunião do núcleo norte 
da Past. da Criança, em Marceli-
no Ramos. 

- Quinta-feira, às 08h30, reunião 
da Past. da Pessoa Idosa, no 
Centro Dioc.; 08h30, reunião da 
Área Past. de Erexim, no Centro 
Cat. São Pedro.

- Sábado, das 09h às 16h, retiro da 

equipe de Past. Voc. no Santuá-
rio N. Sra. da Salette, Marcelino 
Ramos.

- Sábado e domingo, festa do pa-
droeiro na Catedral São José.

- Domingo, às 09h, em Antonio 
Prado, celebração do jubileu de 
ouro episcopal de Dom Orlando 
Dotti, OFMCap, bispo emérito 
de Vacaria

Leituras da semana:
- dia 11/03, 2ªf., Lv 19,1-2.11-

18; Sl 18(19); Mt 25,31-46; dia 
12/03, 3ªf, Is 55,10-11; Sl 33(34); 
Mt 6,7-15; dia 13/03, 4ªf, Jn 3,1-
10; Sl 50(51); Lc 11,29-32; dia 
14/03, 5ªf, Est 4,17.n.p-r.aa-bb.
gg-hh; Sl 137(138); Mt 7,7-12; 
dia 15/03, 6ªf,  Ez 18,21-28; Sl 
129(130); Mt 5,20-26; dia 16/03, 
sáb., Dt 26,16-19; Sl 118(119); 
Mt 5,43-48; dia 17/03, Dom, 2º 
da Quar.C; Gn 15,5-12.17-18; Sl 
26(27); Fl 3,17-4,1;ou Fl 3,20-4,1; 
Lc 9,28b-36 (Transfiguração).

Retomar opções fundamentais 
– Quaresma é oportunidade de 
repensar nossas opções de vida 
e tomar  consciência das “tenta-
ções” que nos impedem de renas-
cer para a vida nova, para a vida 
de união-comunhão com Deus. 
A primeira leitura deste domingo 
nos convida a eliminar completa-
mente os falsos deuses nos quais, 
às vezes, apostamos tudo, e a fa-
zer de Deus, o verdadeiro e único 
Deus, a referência fundamental 
do nosso existir. A segunda lei-
tura nos convida a prescindir de 
uma atitude arrogante e autos-
suficiente em relação à salvação 
que Deus nos oferece. A salvação 
não é conquista nossa, mas dom 
gratuito de Deus. O evangelho 
apresenta uma catequese sobre 
as opções feitas por Jesus. Ele 
recusou um caminho de mate-
rialismo, de poder, de êxito fácil, 
pois o plano de Deus não passa 
pelo egoísmo, mas pela partilha; 
não pelo autoritarismo, mas pelo 
serviço; não pelas manifestações 
espetaculares, mas por uma pro-
posta de vida plena. (Do folheto 
do 1º domingo da CF 2019).



(Para a procis-
são, cruz com 
pano roxo, Livro 
da Palavra, ve-
las, estampa com 
figura de Cristo 
esplendorosa...)

1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 9) Ó luz do Senhor, que 

vens sobre a terra,/ inunda meu 
ser, permanece em nós.

Anim.: Na preparação quaresmal 
para a Páscoa, Deus nos reúne para 
a celebração de seu mistério, na 
qual faz resplandecer para a nós 
a sua glória que transfigura nossa 
vida. Envolvidos por sua miseri-
córdia, poderemos participar do 
desenvolvimento de Políticas Pú-
blicas que fortaleçam a cidadania 
e o bem comum, como nos pede a 
Campanha da Fraternidade. 

A. (site da Diocese de Erexim, em 
acervo digital, áudios) 1. “Eis que 
o Senhor fez conhecer a salva-
ção/ e revelou sua justiça às na-
ções”. Que, neste tempo quares-
mal, nossa oração / transforme a 
vida, nossos atos e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criaturas.

2.  Foi no deserto que Jesus nos en-
sinou/ a superar toda ganância e 
tentação. / Arrependei-vos, eis 
que o tempo já chegou,/  tempo 
de Paz, Justiça e reconciliação.

3. Em Jesus Cristo uma nova 
aliança/ quis o Senhor com o seu 
povo instaurar./ Um novo reino 
de justiça e esperança, fraterni-
dade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 2º Domingo da Quaresma/Ano C – 17.3.2019

- No Cristo transfigurado, a imagem do ser humano renovado
- CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
Cor litúrgica:  ROXO             Ano 41 - Nº 2386           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

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

A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de 

Deus Pai, que se revela em Jesus 
Cristo, seu Filho amado e nos 
manda ouvir o que Ele diz, esteja 
convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
(... CF – Fraternidade e políticas pú-

blicas - “Serás libertado pelo direi-
to e pela justiça” / práticas da qua-
resma – jejum, oração, esmola – 
obras de misericórdia  / solenidade 
de São José, terça-feira, comemo-
rada neste domingo por diversas 
comunidades, como a Catedral...)

Ato penitencial
P. Cedendo às tentações do poder 

em lugar do serviço, do triunfo 
em lugar da doação aos outros até 
a morte como Cristo, nossa vida, 
a família, a comunidade e a socie-
dade ficam desfiguradas. Invoque-
mos a misericórdia de Deus que 
Ele nos oferece de modo especial 
na preparação para a Páscoa.

L. Senhor, que nos revelais as mara-
vilhas de vosso amor, não levando 
em conta nosso pecado, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que no esplendor da mon-

tanha nos anunciais a glória da res-
surreição, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos revelais o cami-

nho da vida em plenitude, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

P. OREMOS. Ó Deus, que nos 
mandastes ouvir o vosso Fi-
lho amado, alimentai nosso 

espírito com a vossa palavra, 
para que, purificado o olhar de 
nossa fé, nos alegremos com a 
visão de vossa glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Quar. 

C, Paulinas-Paulus, p. 745-748)
Anim.: Deus, que chama para a pe-

regrinação da fé, garante sua graça 
para a realização de seu projeto e a 
participação na sua glória.  

  
1ª Leitura: Gn 15,5-12.17-18

L. Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, o Senhor condu-

ziu Abrão para fora e disse-lhe: 
“Olha para o céu e conta as es-
trelas, se fores capaz!” E acres-
centou: “Assim será a tua descen-
dência”. Abrão teve fé no Senhor, 
que considerou isso como justiça. 
E lhe disse: “Eu sou o Senhor que 
te fez sair de Ur dos Caldeus, para 
te dar em possessão esta terra”. 
Abrão lhe perguntou: “Senhor 
Deus, como poderei saber que 
vou possuí-la?” E o Senhor lhe 
disse: “Traze-me uma novilha de 
três anos, uma cabra de três anos, 
um carneiro de três anos, além de 
uma rola e de uma pombinha”. 
Abrão trouxe tudo e dividiu os 
animais pelo meio, mas não as 
aves, colocando as respectivas 
partes uma frente à outra. Aves de 
rapina se precipitaram sobre os 
cadáveres, mas Abrão as espan-
tou. Quando o sol já se ia pondo, 
caiu um sono profundo sobre 
Abrão e ele foi tomado de grande 
e misterioso terror. Quando o sol 
se pôs e escureceu, apareceu um 
braseiro fumegante e uma tocha 
de fogo, que passaram por entre 
os animais divididos. Naquele dia 
o Senhor fez aliança com Abrão, 
dizendo: “Aos teus descendentes 
darei esta terra, desde o rio do 



Egito até o grande rio, o Eufra-
tes”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 26 (27)
S. O Senhor é minha luz e salvação!
A. O Senhor é minha luz e salva-

ção!
S. 1. - O Senhor é minha luz e sal-

vação;* de quem eu terei medo?  
- O Senhor é a proteção da minha 
vida;* perante quem eu tremerei?

2. - Ó Senhor, ouvi a voz do meu 
apelo,* atendei por compaixão! - 
Meu coração fala convosco con-
fiante,* é vossa face que eu pro-
curo.

3. - Não afasteis em vossa ira o 
vosso servo,* sois vós o meu au-
xílio! - Não me esqueçais nem me 
deixeis abandonado,* meu Deus e 
Salvador!

4. - Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver* na terra dos viventes. - 
Espera no Senhor e tem coragem,* 
espera no Senhor!

2ª Leitura: Fl 3,17–4,1
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Filipenses.
Sede meus imitadores, irmãos, e 

observai os que vivem de acordo 
com o exemplo que nós damos. Já 
vos disse muitas vezes, e agora o 
repito, chorando: há muitos por 
aí que se comportam como inimi-
gos da cruz de Cristo. O fim deles 
é a perdição, o deus deles é o estô-
mago, a glória deles está no que é 
vergonhoso e só pensam nas coi-
sas terrenas. Nós, porém, somos 
cidadãos do céu. De lá aguarda-
mos o nosso Salvador, o Senhor, 
Jesus Cristo. Ele transformará o 
nosso corpo humilhado e o torna-
rá semelhante ao seu corpo glo-
rioso, com o poder que tem de su-
jeitar a si todas as coisas. Assim, 
meus irmãos, a quem quero bem 
e dos quais sinto saudade, minha 
alegria, minha coroa, meus ami-
gos, continuai firmes no Senhor. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 9,28b-36
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória 

a vós, ó Cristo, verbo de Deus!/ 

Glória a vós, ó Cristo, verbo de 
Deus!:/

S. Numa nuvem resplendente fez-se 
ouvir a voz do Pai: / Eis meu Filho 
muito amado, escutai-o, todos vós. 

A. /: Glória a vós ...:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus levou con-

sigo Pedro, João e Tiago, e subiu à 
montanha para rezar. Enquanto re-
zava, seu rosto mudou de aparên-
cia e sua roupa ficou muito branca 
e brilhante. Eis que dois homens 
estavam conversando com Jesus: 
eram Moisés e Elias. Eles apare-
ceram revestidos de glória e con-
versavam sobre a morte, que Jesus 
iria sofrer em Jerusalém. Pedro 
e os companheiros estavam com 
muito sono. Ao despertarem, viram 
a glória de Jesus e os dois homens 
que estavam com ele. E quando es-
tes homens se iam afastando, Pe-
dro disse a Jesus: “Mestre, é bom 
estarmos aqui. Vamos fazer três 
tendas: uma para ti, outra para 
Moisés e outra para Elias”. Pedro 
não sabia o que estava dizendo. 
Ele estava ainda falando, quan-
do apareceu uma nuvem que os 
cobriu com sua sombra. Os discí-
pulos ficaram com medo ao entra-
rem dentro da nuvem. Da nuvem, 
porém, saiu uma voz que dizia: 
“Este é o meu Filho, o Escolhido. 
Escutai o que ele diz!” Enquanto 
a voz ressoava, Jesus encontrou-
-se sozinho. Os discípulos ficaram 
calados e naqueles dias não con-
taram a ninguém nada do que ti-
nham visto. - Palavra da Salvação. 

Homilia 
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 

Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram fei-
tas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. 

A. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua glória, 
A. para julgar os vivos e os mor-

tos; e o seu Reino não terá fim. 
P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 
A. una, santa, católica e apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. Durante sua oração na montanha, 

Jesus foi envolvido de grande es-
plendor. A oração sincera dá novo 
brilho à nossa vida. Nesta certeza, 
apresentemos nossas preces ao Pai. 

A. Lembrai-vos, Senhor, de vossos 
filhos e filhas. 

L. 1. Para que a Igreja, fiel à sua 
missão, anuncie a todos os povos o 
esplendor do Evangelho, rezemos, 
irmãos. 

2. Para que, nesta quaresma, vi-
vendo renovado encontro pessoal 
com Cristo, possamos ser presença 
transformadora na sociedade, reze-
mos, irmãos. 

3. Para reconhecermos o rosto de 
Cristo em nossos irmãos, espe-
cialmente nos excluídos, rezemos, 
irmãos. 

4. Para que, renovados pela luz de 
Cristo, possamos promover a par-
ticipação de todos na construção 
de políticas públicas que garantam 



a cidadania e o bem comum, reze-
mos, irmãos. 

A. Lembrai-vos, Senhor, de vos-
sos filhos e filhas.

5. Pelos que se encontram abatidos 
e sem perspectivas de prosseguir o 
caminho da vida, para que a certe-
za do amor de Deus e a solidarie-
dade fraterna os revigorem, reze-
mos, irmãos. 

6. Para que os jovens, na experiência 
do encontro com Cristo, sigam seu 
chamado e sejam evangelizadores 
da juventude, rezemos, irmãos.

7. ... 
P. “Ó Deus, esplendor de luz eterna, 

que, em Cristo Redentor, dissipais 
as nossas trevas, acolhei a súplica 
dos que esperam em vós: purificai-
-nos com o fogo do vosso Espíri-
to” para escutarmos e seguirmos 
sempre vosso Filho amado, que 
vive convosco na unidade do Es-
pírito Santo.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.:  Muitos vivem o compro-
misso da fé na política. Incluamos 
seu testemunho em nossa oferta.  

P. Bendito sejais, Senhor Deus do 
universo, pelo pão que recebemos 
de vossa bondade, fruto da terra e 
do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tor-
nar o pão da vida.

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/04) Bendito seja o 
nome do Senhor, agora e sempre 
e por toda a eternidade.

P. Bendito sejais, Senhor Deus do 
universo, pelo vinho que recebe-
mos de vossa bondade, fruto da 
videira e do trabalho humano que 
agora vos apresentamos e para nós 
se vai tornar o pão da vida.

A. Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e sempre e por toda a eter-
nidade.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus, que estas oferendas 
lavem os nossos pecados e nos 
santifiquem inteiramente para 
celebrarmos a Páscoa. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p.495)

Prefácio: A transfiguração do Se-
nhor (Missal, p. 188-189)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Tendo predito aos discípulos 
a própria morte, Jesus lhes mostra, 
na montanha sagrada, todo o seu 
esplendor. E com o testemunho 
da Lei e dos Profetas, simboliza-
dos em Moisés e Elias, nos ensina 
que, pela Paixão e Cruz, chegará à 
glória da ressurreição. E, enquanto 
esperamos a realização plena de 
vossas promessas, com os anjos e 
com todos os santos nós vos acla-
mamos, cantando a uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-a) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do universo./ 
O céu e a terra proclamam vossa 
glória./ Hosana! Hosana! Hosa-
na nas alturas!/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor./ Hosa-
na! Hosana! Hosana nas alturas!

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofere-
cidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só cor-
po!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a 
N., que é Bispo desta Igreja, muita 
luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.

A. Esperamos entrar na vida eter-
na!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos 
o vosso reino que também é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso/Or.da Paz/Fr.do pão)

Comunhão
Anim.: Na comunhão eucarística, 

nós recebemos o Corpo de Cristo 
que os três apóstolos viram transfi-
gurado na montanha.  

A. (Nº 282) 1. Novamente nos uni-
mos nesta ceia do perdão,/ para 
em Cristo e só por Cristo encon-
trar a salvação.

Ref. Renovemos nossa vida nesta 
santa comunhão;/ na esperan-
ça trabalhemos por um  mundo 
mais cristão.

2. Na justiça e no trabalho povo 
santo, caminhai;/ com Jesus res-
suscitado demos novo mundo ao 
Pai.

3. Tudo o que nasceu do amor em 
amor há de ficar;/ nosso irmão é 
como a hóstia: não se pode pro-
fanar.

4. “O meu Pai trabalha sempre”, 
Cristo um dia revelou;/ pela gló-
ria do Calvário vida nova come-
çou.

5. Não se ponha o sol da tarde 
sobre a ira e a opressão./ O tra-
balho e a justiça deve haver pra 
todo irmão.

6. Quando no alto a liberdade ma-
jestosa aparecer,/ a alegria da 
verdade todos vamos receber.

P. OREMOS! Nós comungamos, 
Senhor Deus, no mistério da 
vossa glória, e nos empenha-
mos em render-vos graças, 
porque nos concedeis, ainda 
na terra, participar das coisas 
do céu. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. A Campanha da Fraternidade 
nos indica o empenho por políticas 
públicas como realidade na qual 
vivermos a conversão quaresmal. 
Só realizaremos esta conversão, 
vivendo o que nos ensina Cristo, o 
Filho amado do Pai. 

A. Canto Lit. 2006/8; 2008/11) Ref.: 
Então, da nuvem luminosa dizia 

uma voz:/ “Este é meu Filho 
amado,/ escutem sempre o que 
ele diz!”.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos 

conceda a alegria de ouvir e se-
guir seu Filho amado, nesta cami-
nhada quaresmal, para vencerdes 
todo mal e celebrardes a vitória da 
Páscoa. E que vos abençoe Deus 
onipotente e eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida e transfigurai o rosto dos ir-
mãos e irmãs; ide em paz e que o 
Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2006 e 2008/2; 2007/3) 
/:“Convertei-vos e crede no 
Evangelho”, eis o tempo favorá-
vel!:/

1. Tirarei de vós um coração de 
pedra,/ e porei em vós um cora-
ção de carne! 

2. Dar-vos-ei o meu espírito de 
vida,/ mudarei a escravidão em 
liberdade! 

3. Retornai de coração arrependi-
do, / porque Deus é compassivo e 
indulgente! 

Lembrete:
- domingo (dia 24), 10h, bênção 

e dedicação do altar da igreja N. 
Sra. Aparecida, Bairro Fundek, 
Paróquia São Roque de Itatiba do 
Sul.

Leituras da semana:
dia 18/03, 2ªf, Dn 9,4b-10; Sl 

78(79); Lc 6,36-38; dia 19/03, 
3ªf, S. José, esposo da Bem-
-aventurada Virgem Maria, 
Padroeiro da Igreja Univer-
sal, 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 
88(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51a; 
dia 20/03, 4ªf, Jr 18,18-20; Sl 
30(31); Mt 20,17-28; dia 21/03, 
5ªf, Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.
Sl 39(40),5a); Lc 16,19-31; dia 
22/03, 6ªf, Gn 37,3-4.12-13a. 
17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-

43.45-46; dia 23/03, sáb.: S. 
Turíbio de Mogrovejo, Mq 7,14-
15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-
3.11-32; dia 24/03, dom., 3º da 
Quar. C:  Ex 3,1-8a.13-15; Sl 
102(103); 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 
13,1-9; (Penitência).

A participação do cristão leigo 
na organização social segundo 

a Doutrina Social da Igreja

(Texto base da Campanha da Fra-
ternidade 2019, nn. 162-164)

A Doutrina Social da Igreja evi-
dencia a necessidade de parti-
cipação ativa e consciente dos 
cristãos leigos e leigas na vida 
da sociedade, sendo esse um de 
seus princípios permanentes. Um 
governo verdadeiramente demo-
crático é definido não somente 
porque foi legitimamente eleito, 
mas também enquanto envolve 
todos os sujeitos da sociedade 
civil em seus diversos níveis, de 
modo que todos sejam informa-
dos, ouvidos e envolvidos no que 
se refere ao bem comum, em um 
processo de democracia partici-
pativa (Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja, n. 189-191) 

É fundamental que o papel da 
comunidade cristã nessa parti-
cipação ativa, uma vez que essa 
não é uma ação individual. A 
Doutrina Social da Igreja enfati-
za a necessidade de um processo 
de discernimento a ser levado a 
termo pelas comunidades cristãs, 
com auxílio do Espírito Santo. O 
processo deve necessariamente 
incluir: comunhão com os bispos 
responsáveis, diálogo com outros 
irmãos cristãos e com todas as 
pessoas de boa vontade, a fim de 
se tomarem “as opções e os com-
promissos que convém tomar 
para realizar as transformações 
sociais, políticas e econômicas 
que se apresentam como neces-
sárias e urgentes em não poucos 
casos” (Paulo VI, Carta Apostóli-
ca Octogesima Adveniens, n. 4).



     1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2006 e 2008/2; 
2007/3) /:“Con-
vertei-vos e 
crede no Evan-
gelho”, eis o 

tempo favorável!:/
Anim.: Convocando-nos à conver-

são quaresmal, Deus quer renovar 
em nós a chama do seu amor para 
chegarmos à Páscoa com muitos 
frutos de justiça e de vida nova 
em favor da cidadania e do bem 
comum de todos, como nos pede 
a Campanha da Fraternidade sobre 
políticas públicas.  

A. (site da Diocese de Erexim, em 
acervo digital, áudios) 1. “Eis que 
o Senhor fez conhecer a salva-
ção/ e revelou sua justiça às na-
ções”. Que, neste tempo quares-
mal, nossa oração / transforme a 
vida, nossos atos e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criaturas.

2.  Foi no deserto que Jesus nos en-
sinou/ a superar toda ganância e 
tentação. / Arrependei-vos, eis 
que o tempo já chegou,/  tempo 
de Paz, Justiça e reconciliação.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

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

A. Amém.
P. O Deus da vida que nos criou para 

sermos livres e nos enviou seu Fi-
lho para nos libertar de todo tipo 
de escravidão esteja convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º Domingo da Quaresma/Ano C – 24.3.2019

-  Nossa participação no projeto de salvação de Deus
- CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
Cor litúrgica:  ROXO             Ano 41 - Nº 2387           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

A vida na liturgia 
(... CF – Fraternidade e políticas pú-

blicas – serás libertado pelo direito 
e pela justiça / sexta-feira, “24 ho-
ras para o Senhor”, tempo especial 
de preparação à Páscoa, com igre-
jas abertas e atendimento de con-
fissões....)

Ato penitencial 
P. Desejamos que se respeite nossa 

liberdade e que se valorize o que 
fazemos. Mas, muitas vezes, nos 
deixamos dominar pelo egoísmo, 
pelo apego aos bens e outros ma-
les e não produzimos os frutos que 
Deus tem direito a esperar de nós. 
Porém, ele continua a ouvir nossos 
clamores e a ter misericórdia co-
nosco. Peçamos seu perdão.

L. Senhor, que nos mandastes per-
doar-nos mutuamente antes de nos 
aproximar do vosso altar, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que na cruz destes o per-

dão aos pecadores, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que confiastes à vossa 

Igreja o ministério da reconcilia-
ção, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de 

amor...  
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus, fonte de 
toda misericórdia e de toda 
bondade, vós nos indicastes 
o jejum, a esmola e a oração 
como remédio contra o peca-
do. Acolhei esta confissão da 
nossa fraqueza para que, hu-
milhados pela consciência de 
nossas faltas, sejamos confor-
tados pela vossa misericórdia. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA (sentados)

(Lecionário Dominical, 3º D. Quar. 
C, Paulinas-Paulus, p. 749-752)

Anim.:  A Deus que chama para uma 
missão e para a conversão, deve-se 
dar resposta pronta, comprovada 
em frutos abundantes.  

1ª Leitura: Ex 3,1-8a.13-15 
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, Moisés apascentava 

o rebanho de Jetro, seu sogro, sa-
cerdote de Madiã. Levou, um dia, 
o rebanho deserto adentro e che-
gou ao monte de Deus, o Horeb. 
Apareceu-lhe o anjo do Senhor 
numa chama de fogo, do meio 
de uma sarça. Moisés notou que 
a sarça estava em chamas, mas 
não se consumia, e disse consigo: 
“Vou aproximar-me desta visão 
extraordinária, para ver porque 
a sarça não se consome”.  O Se-
nhor viu que Moisés se aproxima-
va para observar e chamou-o do 
meio da sarça, dizendo: “Moisés! 
Moisés!” Ele respondeu: “Aqui 
estou”.  E Deus disse: “Não te 
aproximes! Tira as sandálias dos 
pés, porque o lugar onde estás é 
uma terra santa”.  E acrescentou: 
“Eu sou o Deus de teus pais, o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac 
e o Deus de Jacó”. Moisés cobriu 
o rosto, pois temia olhar para 
Deus. E o Senhor lhe disse: “Eu 
vi a aflição do meu povo que está 
no Egito e ouvi o seu clamor por 
causa da dureza de seus opresso-
res. Sim, conheço os seus sofri-
mentos. Desci para libertá-los das 
mãos dos egípcios, e fazê-los sair 
daquele país para uma terra boa 
e espaçosa, uma terra onde corre 
leite e mel”.  Moisés disse a Deus: 
“Sim, eu irei aos filhos de Israel 
e lhes direi: ‘O Deus de vossos 
pais enviou-me a vós’”.  Mas, se 
eles perguntarem: ‘Qual é seu 



nome?’, o que lhes devo respon-
der?” Deus disse a Moisés: “Eu 
Sou aquele que sou”. E acres-
centou: “Assim responderás aos 
filhos de Israel. ‘Eu sou’ enviou-
-me a vós”.  E Deus disse ainda 
a Moisés: “Assim dirás aos filhos 
de Israel: ‘O Senhor, o Deus de 
vossos pais, o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaac e o Deus de Jacó, 
enviou-me a vós’.  Este é o meu 
nome para sempre, e assim serei 
lembrado de geração em gera-
ção”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 102(103)
S. O Senhor é bondoso e compas-

sivo.
A. O Senhor é bondoso e compas-

sivo.
S. 1. - Bendize, ó minha alma, ao 

Senhor,* e todo o meu ser, seu 
santo nome! - Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor,* não te esqueças 
de nenhum de seus favores.

2. - Pois Ele te perdoa toda culpa,* 
e cura toda a tua enfermidade; - da 
sepultura ele salva a tua vida* e te 
cerca de carinho e compaixão. 

3. - O Senhor é indulgente, é favo-
rável,* é paciente, é bondoso e 
compassivo. - Quanto os céus por 
sobre a terra se elevam* tanto é 
grande o seu amor aos que o te-
mem.  

2ª Leitura: 1Cor 10,1-6.10-12
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos, não quero que ignoreis o 

seguinte: Os nossos pais estive-
ram todos debaixo da nuvem e 
todos passaram pelo mar; todos 
foram batizados em Moisés, sob 
a nuvem e pelo mar; e todos co-
meram do mesmo alimento espi-
ritual, e todos beberam da mesma 
bebida espiritual; de fato, bebiam 
de um rochedo espiritual que os 
acompanhava – e esse rochedo 
era Cristo – . No entanto, a maior 
parte deles desagradou a Deus, 
pois morreram e ficaram no de-
serto. Esses fatos aconteceram 
para serem exemplos para nós, a 
fim de que não desejemos coisas 
más, como fizeram aqueles no 

deserto. Não murmureis, como 
alguns deles murmuraram, e, por 
isso, foram mortos pelo anjo ex-
terminador. Portanto, quem julga 
estar de pé tome cuidado para não 
cair. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

 Evangelho : Lc 13,1-9
A. Nº 182) Ó Cristo palavra, pala-

vra da vida, da vida mais plena./ 
Quem vive a palavra tem vida 
mais vida, tem vida eterna!

S. Convertei-vos, nos diz o Senhor, / 
porque o Reino dos céus está perto.

A. Ó Cristo palavra...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, vieram algumas 

pessoas trazendo notícias a Jesus 
a respeito dos galileus que Pila-
tos tinha matado, misturando seu 
sangue com o dos sacrifícios que 
ofereciam. Jesus lhes respondeu: 
“Vós pensais que esses galileus 
eram mais pecadores do que to-
dos os outros galileus, por terem 
sofrido tal coisa? Eu vos digo que 
não. Mas se vós não vos conver-
terdes, ireis morrer todos do mes-
mo modo. E aqueles dezoito que 
morreram, quando a torre de Siloé 
caiu sobre eles? Pensais que eram 
mais culpados do que todos os ou-
tros moradores de Jerusalém? Eu 
vos digo que não. Mas, se não vos 
converterdes, ireis morrer todos 
do mesmo modo”. E Jesus contou 
esta parábola: “Certo homem ti-
nha uma figueira plantada na sua 
vinha. Foi até lá procurar figos e 
não encontrou. Então disse ao vi-
nhateiro: ‘Já faz três anos que ve-
nho procurando figos nesta figuei-
ra e nada encontro. Corta-a! Por 
que está ela inutilizando a terra?’ 
Ele, porém, respondeu: ‘Senhor, 
deixa a figueira ainda este ano. 
Vou cavar em volta dela e colocar 
adubo. Pode ser que venha a dar 
fruto. Se não der, então tu a corta-
rás’”.  - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 
poder e ternura/ que toda cria-
tura governa. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Por Deus fomos feitos/ à 
sua imagem, pra sempre. Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade e 
amor/ que o Cristo mandou so-
bre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! 
O Espírito Santo/ nos une e con-
duz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. A Deus, que escuta o clamor do 

povo sofrido, conforme revelou a 
Moisés, apresentemos nossa sú-
plica em meio às dificuldades da 
vida.  

A. Socorrei-nos, Senhor, com vos-
sa graça!

L. 1. Para que a Igreja, sensível ao 
sofrimento dos excluídos, trabalhe 
pela promoção humana libertadora 
deles, peçamos, irmãos.  

2. Para nunca faltarem recursos e 
pessoas para promover a vida dos 
que se encontram em situações 
precárias, peçamos, irmãos.  

3. Para estarmos sempre atentos aos 
sinais de Deus que nos chama e 
envia a trabalhar pelo bem do seu 
povo, peçamos, irmãos.

4. Para realizarmos os frutos da con-
versão quaresmal e sermos dignos 
da misericórdia divina, rezemos, 
irmãos.

5. Para vivermos a celebração litúr-
gica como verdadeira experiência 
de Deus, comprovada na vida diá-
ria, rezemos, irmãos.

6. ...
P. Com as comunidades católicas do 

Brasil, rezemos a oração da Cam-
panha da Fraternidade -  Pai mise-
ricordioso e compassivo,

A. que governais o mundo com 
justiça e amor,/ dai-nos um cora-
ção sábio para reconhecer a pre-
sença do vosso Reino entre nós.

P. Em sua grande misericórdia, Je-
sus,/ o Filho amado,



A. habitando entre nós/ testemu-
nhou o vosso infinito amor/ e 
anunciou o Evangelho da frater-
nidade e da paz./ Seu exemplo 
nos ensine a acolher/ os pobres 
e marginalizados, nossos irmãos 
e irmãs/ com políticas públicas 
justas,/ e sejamos construtores 
de uma sociedade humana e so-
lidária.

P. O divino Espírito acenda em nos-
sa Igreja 

A. a caridade sincera e o amor 
fraterno;/ a honestidade e o di-
reito resplandeçam em nossa so-
ciedade/ e sejamos verdadeiros 
cidadãos/ do “novo céu e da nova 
terra”. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim. Ofereçamos a Deus, com os 
dons do altar, os frutos de conver-
são que estamos realizando na pre-
paração da Páscoa.  

P. Bendito sejais, Senhor Deus do 
universo, pelo pão que recebemos 
de vossa bondade, fruto da terra e 
do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tor-
nar o pão da vida.

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/04) Bendito seja o 
nome do Senhor, agora e sempre 
e por toda a eternidade.

P. Bendito sejais, Senhor Deus do 
universo, pelo vinho que recebe-
mos de vossa bondade, fruto da 
videira e do trabalho humano que 
agora vos apresentamos e para nós 
se vai tornar o cálice da salvação.

A. Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e sempre e por toda a eter-
nidade.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus de bondade, concedei-nos 
por este sacrifício que, pedindo 
perdão de nossos pecados, saiba-
mos perdoar a nossos semelhantes. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Reconciliação II
 (Missal, p. 871) 

P. Nós vos agradecemos, Deus Pai 
todo-poderoso, e por causa de vos-
sa ação no mundo vos louvamos 
pelo Senhor Jesus. No meio da 
humanidade, dividida em contínua 
discórdia, sabemos por experiên-
cia que sempre levais as pessoas 
a procurar a reconciliação. Vosso 
Espírito Santo move os corações, 
de modo que os inimigos voltem 
à amizade, os adversários se deem 
as mãos e os povos procurem reen-
contrar a paz.

A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz!

P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa 
que a busca da paz vença os confli-
tos, que o perdão supere o ódio, e a                                                                                                                                                
vingança dê lugar à reconciliação. 
Por tudo de bom que fazeis, Deus 
de misericórdia, não podemos 
deixar de vos louvar e agradecer. 
Unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) a uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-c) Santo, Santo, 
Santo é o Senhor/ Santo, Santo, 
Santo é o Senhor nosso Deus.

1. Senhor Deus do universo, o céu 
e a terra/ Proclamam vossa gló-
ria, hosana nas alturas.

2. Bendito o que vem, em nome do 
Senhor,/ Hosana nas alturas, ho-
sana nas alturas.

P. Deus de amor e de poder, louvado 
sois em vosso Filho Jesus Cristo, 
que veio em vosso nome. Ele é a 
vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão 
que estendeis aos pecadores. Ele é 
o caminho pelo qual nos chega a 
vossa paz.

A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz!

P. Deus, nosso Pai, quando vos 
abandonamos, vós nos reconduzis-
tes por vosso Filho, entregando-o à 
morte para que voltássemos a vós 
e nos amássemos uns aos outros. 
Por isso, celebramos a reconcilia-
ção que vosso Filho nos mereceu. 

Cumprindo o que ele nos mandou, 
vos pedimos: † Santificai, por vos-
so Espírito, estas oferendas.

Antes de dar a vida para nos libertar, 

durante a ceia, Jesus tomou o pão, 
pronunciou a bênção de ação de 
graças e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU CORPO 

QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Naquela mesma noite, tomou nas 
mãos o cálice e, proclamando a 
vossa misericórdia, o deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

P. Ó Deus, Pai de misericórdia, vos-
so Filho nos deixou esta prova de 
amor. Celebrando a sua morte e 
ressurreição, nós vos damos aquilo 
que nos destes: o sacrifício da per-
feita reconciliação.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-
-nos também com vosso Filho e, 
nesta ceia, dai-nos o mesmo Espí-
rito, de reconciliação e de paz.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Ele nos conserve em comunhão 
com o Papa N. e nosso Bispo N., 
com todos os bispos e o povo que 
conquistastes. Fazei de vossa Igre-
ja sinal da unidade entre os seres 
humanos e instrumento da vossa 
paz.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Assim como aqui nos reunistes, 
ó Pai, à mesa do vosso Filho em 
união com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, e com todos os santos, 
reuni no mundo novo, onde brilha 
a vossa paz, os homens e as mu-
lheres de todas as classes e nações, 
de todas as raças e línguas, para a 
ceia da comunhão eterna, por Jesus 
Cristo, nosso Senhor.
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A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém.

Rito da Comunhão 
(Pai nosso/Or.da Paz/Fr.do pão)

Comunhão
Anim.: Para darmos bons e abun-

dantes frutos do direito e da justiça 
na participação social, o Senhor 
nos alimenta com o Pão da Vida.  

A. (Canto Lit. 2013/8; 2016/11 –
cinzas e domingos da quar.) 1. Ó 
Pai, teu povo busca vida nova/ 
na direção da Páscoa de Jesus./ 
Em nossa fronte, o sinal das cin-
zas/ na caminhada, vem ser for-
ça e luz. 

Ref. Provai e vede como Deus é 
bom,/ feliz de quem no seu amor 
confia!/ Em Jesus Cristo se faz 
graça e dom,/ se faz Palavra e 
Pão na Eucaristia. 

2. Quando, na vida, andamos no 
deserto/ e a tentação vem nos ti-
rar a paz,/ a fortaleza e a palavra 
certa/ em ti buscamos, Deus de 
nossos pais.                 

3. Peregrinamos entre luz e som-
bras/ a cruz nos pesa, o mal nos 
desfigura,/ mas na oração e na 
Palavra achamos/ a tua graça, 
que nos transfigura.

4. Ó Deus, conheces nosso sofri-
mento,/ há muita dor, é grande 
a aflição./ Transforma em festa 
nossa dor-lamento,/ acolhe os 
frutos bons da conversão. 

5. Quando o pecado nos consome 
e fere,/ e em ti buscamos a paz do 
perdão,/ o nosso rio de aflição se 
perde/ no mar profundo do teu 
coração. 

P. OREMOS! Ó Deus, tendo 
recebido o penhor do vosso 
mistério celeste, e já saciados 
na terra com o pão do céu, 
nós vos pedimos a graça de 
manifestar em nossa vida o 
que o sacramento realizou 
em nós. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Deus nos quer livres do 
egoísmo que conduz à morte para 
produzirmos os frutos da vida em 
plenitude que Ele mesmo nos ofe-
rece. 

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Se-
nhor, eu quero estar, eu quero 
estar./ Sempre ao teu lado, ó Se-
nhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda a alegria do 

retorno permanente à sua casa; 
vos guie nesta caminhada quares-
mal a uma verdadeira conversão; 
vos sustente na luta contra o mal, 
para celebrardes a vitória da Pás-
coa e viver no caminho da justiça, 
da verdade e da alegria. E que vos 
abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida, Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.

A. Amém.
P. A graça do Senhor seja a vossa 

alegria e a vossa força; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda e terça-feira, reunião da 

Organização dos Seminários e 
Institutos de Filosofia do Brasil 
no Rio Grande do Sul (OSIB), em 
Pelotas.- De terça a quinta-feira, 
reunião do Conselho Permanente 
da CNBB, Brasília.- Sexta-feira,  
“24 horas para o Senhor”, tempo 
especial de preparação à Páscoa, 
com igrejas abertas e atendimen-
to de confissões.- Sábado,  das 
08h às 11h, no Centro Diocesano, 
reunião das assessoras da Infân-
cia e Adolescência Missionária.

Leituras da semana:
dia 25/03, 2ªf, Anunciação do Se-

nhor, Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); 
Hb 10,4-10; Lc 1,26-38; dia 
26/03, 3ªf, Dn 3,25.34-43; Sl 
24(25); Mt 18,21-35; dia 27/03, 
4ªf, Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 
5,17-19; dia 28/03, 5ªf, Jr 7,23-
28; Sl 94(95); Lc 11,14-23; dia 
29/03, 6ªf, Os 14,2-10; Sl 80(81); 
Mc 12,28b-34; dia 30/03, sáb., 
Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14; 

dia 31/03, dom., 4º da Quar, C: 
Js 5,9a.10-12; Sl 33(34); 2Cor 
5,17-21; Lc 15,1-3.11-32; (Filho 
Pródigo).

Deus que escuta o clamor do 
povo quer frutos de conversão

A primeira leitura deste domingo 
fala-nos que Deus não suporta as 
injustiças e as arbitrariedades, e 
que está sempre presente naque-
les que lutam pacificamente pela 
libertação. Ele exige de nós luta 
permanente contra tudo aquilo 
que nos escraviza e que impede a 
manifestação da vida plena, vida 
que exige liberdade dos filhos e 
filhas de Deus. Age na nossa vida 
e na nossa história através de pes-
soas que aceitam ser seus instru-
mentos de libertação no mundo. 

A segunda leitura adverte que o 
cumprimento de ritos externos 
e vazios não é importante para 
Deus, mas a adesão verdadeira 
ao que Ele quer de nós, uma vida 
coerente com as suas leis. 

O evangelho convida a uma trans-
formação radical da existência, 
a recentrar a vida de forma que 
Deus e os seus valores passem 
a ser a nossa prioridade funda-
mental. Se isso não acontece, 
diz Jesus, a nossa vida será cada 
vez mais controlada pelo egoís-
mo que leva à morte. A propos-
ta principal que Jesus apresente 
neste episódio chama-se “con-
versão” (metanoia). Não se trata 
de penitência externa, ou de um 
simjples arrependimento dos pe-
cados; trata-se de um convite à 
mudança radical, à reformulação 
total da vida, da mentalidade, 
das atividades de forma que os 
seus valores passem a estar em 
primeiro lugar. É este o cami-
nho ao qual somos chamados a 
percorrer neste tempo, a fim de 
renascermos, com Jesus, para 
a vida nova do Homem Novo. 
(Cfr. folheto de reflexão da Cam-
panha da Fraternidade 2019).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 140) Ref. 
Eis o tempo de 
conversão, eis 
o dia da sal-
vação:/ Ao Pai 
voltemos, jun-

tos andemos. Eis o tempo de 
conversão.

Anim.: Ao mesmo tempo em que a 
quaresma nos convoca à conver-
são, ela nos recorda que Deus não 
tem limites em sua misericórdia e 
em seu perdão. Que esta celebra-
ção nos faça sentir-nos envolvidos 
pela  ternura de Deus, que sempre 
espera quem possa ter se afastado 
e retorna  a Ele, dando-lhe o abra-
ço da reconciliação. 

A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que 
venho com amor e alegria!/ Vem 
provar misericórdia e perdão/ 
nesta fonte de esperança que 
sacia,/ te anima e te sustenta na 
missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre per-
doado./ Acolhe! Pois o amor te 
faz feliz./ Um povo que é mais 
dor do que pecado/ precisa mais 
de mãe que de juiz.

2. Deus, o Pai, me escolheu e me 
ungiu,/ para a todos Boa-Nova 
anunciar./ Para salvar quem o 
pecado destruiu;/ seu amor-mi-
sericórdia proclamar.  

4. Se te afastas do amor, do meu 
caminho,/ se te perdes por ata-
lhos a vagar,/ nos meus braços, 
o perdão e o meu carinho./ Mi-
nha mesa é tua mesa. Vem cear!  

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

A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de 

Deus Pai, que em seu Filho nos 
acolhe com ternura e no Espírito 
Santo renova nossa esperança de 
viver, esteja convosco.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 4º Domingo da Quaresma/Ano C – 31.3.2019

- O abraço da misericórdia do Pai
- CF: “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
Cor litúrgica:  ROXO             Ano 41 - Nº 2388           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (CF – Fraternidade e políticas 

públicas – serás libertado pelo 
direito e pela justiça / Jornada da 
Pastoral da Saúde, terça-feira, no 
Seminário de Fátima / Assembleia 
Nacional dos Diáconos de quinta-
-feira a domingo, em Goiânia / 
primeiro encontro vocacional do 
ano, sexta-feira, no Seminário de 
Fátima)

Ato penitencial
P. “Do coração da Trindade, do ín-

timo mais profundo do mistério 
de Deus, brota e flui incessante-
mente a grande torrente da mise-
ricórdia. Sempre que alguém tiver 
necessidade poderá achegar-se 
a ela, porque a misericórdia de 
Deus não tem fim.” Invoquemos, 
pois, confiantemente, o perdão de 
nossas faltas.

L. Senhor, que não quereis a morte 
do pecador, mas que se converta e 
viva, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que confiastes à vossa 

Igreja o ministério da reconcilia-
ção para o perdão dos pecados, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de  nós.
L. Senhor, que garantis o abraço do 

perdão a quem se afasta mas re-
torna arrependido, tende piedade 
de nós.

P. Deus fonte de toda santidade....
A Amém. 

P. OREMOS. Ó Deus, que por 
vosso Filho realizais de 
modo admirável a reconci-
liação do gênero humano, 
concedei ao povo cristão 
correr ao encontro das fes-
tas que se aproximam, cheio 

de fervor e exultando de fé. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 4º D. Quar. 
C, Paulinas-Paulus, p. 753-756)

Anim. Por maior que seja nosso pe-
cado, com sua misericórdia, Deus 
nos motiva a retornar confiantes a 
Ele.

1ª Leitura: Js 5,9a.10-12 
L. Leitura do Livro de Josué. 
Naqueles dias, o Senhor disse a 

Josué: “Hoje tirei de cima de vós 
o opróbrio do Egito”.  Os israeli-
tas ficaram acampados em Guil-
gal e celebraram a Páscoa no dia 
catorze do mês, à tarde, na pla-
nície de Jericó. No dia seguinte 
à Páscoa, comeram dos produ-
tos da terra, pães sem fermento 
e grãos tostados nesse mesmo 
dia. O maná cessou de cair no 
dia seguinte, quando comeram 
dos produtos da terra. Os israe-
litas não mais tiveram o maná. 
Naquele ano comeram dos frutos 
da terra de Canaã. - Palavra do 
Senhor.        

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34)
S. Provai e vede quão suave é o Se-

nhor! 
A. Provai e vede quão suave é o 

Senhor! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em 

todo o tempo,* seu louvor estará 
sempre em minha boca. - Minha 
alma se gloria no Senhor;* que 
ouçam os humildes e se alegrem!

2. - Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus,* exaltemos todos juntos o 
seu nome! - Todas as vezes que o 
busquei, ele me ouviu,* e de todos 
os temores me livrou.



3. - Contemplai a sua face e alegrai-
-vos,* e vosso rosto não se cubra 
de vergonha! - Este infeliz gritou 
a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor 
o libertou de toda angústia. 

A. Provai e vede quão suave é o 
Senhor!

2ª Leitura: 2Cor 5,17-21 
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Se alguém está em Cristo, 

é uma criatura nova. O mundo 
velho desapareceu. Tudo agora é 
novo. E tudo vem de Deus, que, 
por Cristo, nos reconciliou con-
sigo e nos confiou o ministério 
da reconciliação. Com efeito, em 
Cristo, Deus reconciliou o mun-
do consigo, não imputando aos 
homens as suas faltas e colocan-
do em nós a palavra da reconci-
liação. Somos, pois, embaixado-
res de Cristo, e é Deus mesmo 
que exorta através de nós. Em 
nome de Cristo, nós vos suplica-
mos: deixai-vos reconciliar com 
Deus. Aquele que não cometeu 
nenhum pecado, Deus o fez pe-
cado por nós, para que nele nós 
nos tornemos justiça de Deus. - 
Palavra do Senhor.  

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 15,1-3.11-32 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória 

a vós, ó Cristo, verbo de Deus!/ 
Glória a vós, ó Cristo, verbo de 
Deus!:/

S. Vou levantar-me e vou a meu pai 
e lhe direi: Meu Pai, eu pequei 
contra o céu e contra ti. 

A. Gloria a vós, ó Cristo...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; F1 = Filho mais 

novo; F2 = Filho mais velho; P = 
Pai; Cr = Criado). 

N. Naquele tempo, os publicanos 
e pecadores aproximavam-se de 
Jesus para o escutar. Os fariseus, 
porém, e os mestres da Lei critica-
vam Jesus: “Este homem acolhe 
os pecadores e faz refeições com 
eles”.  Então Jesus contou-lhes 

esta parábola: “Um homem tinha 
dois filhos. O filho mais novo dis-
se ao pai: F1. ‘Pai, dá-me a parte 
da herança que me cabe’. N. E 
o pai dividiu os bens entre eles. 
Poucos dias depois, o filho mais 
novo juntou o que era seu e par-
tiu para um lugar distante. E ali 
esbanjou tudo numa vida desen-
freada. Quando tinha gasto tudo 
o que possuía, houve uma grande 
fome naquela região, e ele come-
çou a passar necessidade. Então 
foi pedir trabalho a um homem 
do lugar, que o mandou para seu 
campo cuidar dos porcos. O rapaz 
queria matar a fome com a comi-
da que os porcos comiam, mas 
nem isto lhe davam. Então caiu 
em si e disse: F1. ‘Quantos em-
pregados do meu pai têm pão com 
fartura, e eu aqui, morrendo de 
fome. Vou-me embora, vou vol-
tar para meu pai e dizer-lhe: Pai, 
pequei contra Deus e contra ti; já 
não mereço ser chamado teu filho. 
Trata-me como a um dos teus em-
pregados’. N. Então ele partiu e 
voltou para seu pai. Quando ainda 
estava longe, seu pai o avistou e 
sentiu compaixão. Correu-lhe ao 
encontro, abraçou-o, e cobriu-o 
de beijos. O filho, então, lhe dis-
se: F1. ‘Pai, pequei contra Deus 
e contra ti. Já não mereço ser cha-
mado teu filho’. N. Mas o pai dis-
se aos empregados: P. ‘Trazei de-
pressa a melhor túnica para vestir 
meu filho. E colocai um anel no 
seu dedo e sandálias nos pés. Tra-
zei um novilho gordo e matai-o. 
Vamos fazer um banquete. Porque 
este meu filho estava morto e tor-
nou a viver; estava perdido e foi 
encontrado’. N. E começaram a 
festa. O filho mais velho estava no 
campo. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 
Então chamou um dos criados e 
perguntou o que estava aconte-
cendo. O criado respondeu: Cr. 
‘É teu irmão que voltou. Teu pai 
matou o novilho gordo, porque 
o recuperou com saúde’. N. Mas 
ele ficou com raiva e não queria 
entrar. O pai, saindo, insistia com 
ele. Ele, porém, respondeu ao pai: 

F2. ‘Eu trabalho para ti há tantos 
anos, jamais desobedeci a qual-
quer ordem tua. E tu nunca me 
deste um cabrito para eu festejar 
com meus amigos.  Quando che-
gou esse teu filho, que esbanjou 
teus bens com prostitutas, matas 
para ele o novilho cevado’.  N. 
Então o pai lhe disse: P. ‘Filho, 
tu estás sempre comigo, e tudo o 
que é meu é teu. Mas era preciso 
festejar e alegrar-nos, porque este 
teu irmão estava morto e tornou a 
viver; estava perdido, e foi encon-
trado’”. P. - Palavra da Salvação.  

Homilia e profissão da fé

Oração dos fiéis
P. A Deus, “que nunca Se cansa de 

escancarar a porta do seu coração, 
para repetir que nos ama e dese-
ja partilhar conosco a sua vida”, 
apresentemos nossas preces co-
munitárias.

A. Ouvi-nos, Senhor, e tende pie-
dade. 

L. 1. Para que a Igreja anuncie e 
testemunhe sempre a misericórdia 
divina que é infinitamente maior 
do que qualquer pecado, peça-
mos, irmãos.

2. Para que, conscientes da miseri-
córdia divina, todos possam viver 
o perdão na família, na comunida-
de e em outros ambientes, peça-
mos, irmãos. 

3. Para que as famílias e as comu-
nidades cristãs tenham atitude de 
acolhida misericordiosa a quem 
tenha se afastado, peçamos, ir-
mãos.  

4. Para sermos sempre prontos a 
pedir e a dar o perdão, peçamos, 
irmãos. 

5. Para valorizarmos e celebrarmos 
com frequência o sacramento do 
perdão, peçamos, irmãos.

6. ...
P. Na oração comum das comuni-

dades católicas do Brasil na Cam-
panha da Fraternidade deste ano, 
rezemos  -  Pai misericordioso e 
compassivo,

A. que governais o mundo com 
justiça e amor,/ dai-nos um cora-
ção sábio para reconhecer a pre-



sença do vosso Reino entre nós.
P. Em sua grande misericórdia, Je-

sus,/ o Filho amado,
A. habitando entre nós/ testemu-

nhou o vosso infinito amor/ e 
anunciou o Evangelho da fra-
ternidade e da paz./ Seu exem-
plo nos ensine a acolher/ os po-
bres e marginalizados, nossos 
irmãos e irmãs/ com políticas 
públicas justas,/ e sejamos cons-
trutores de uma sociedade hu-
mana e solidária.

P. O divino Espírito acenda em nos-
sa Igreja 

A. a caridade sincera e o amor 
fraterno;/ a honestidade e o di-
reito resplandeçam em nossa 
sociedade/ e sejamos verdadei-
ros cidadãos/ do “novo céu e da 
nova terra”. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Há muitos gestos de per-

dão, especialmente nas famílias, e 
muitas pessoas que ajudam outras 
a se reconciliar. Vamos unir tudo 
na oferta do Altar. 

A. (Nº 226) 1. Muito alegre, eu 
te pedi o que era meu./ Partir! 
Um sonho tão normal./ Dissipei 
meus bens e o coração também./ 
No fim, meu mundo era irreal.

Ref. Confiei no teu amor e voltei./ 
Sim, aqui é meu lugar!/ Eu gas-
tei teus bens, ó Pai, e te dou/ este 
pranto em minhas mãos.

2. Mil amigos conheci: disseram 
adeus./ Caiu a solidão em mim./ 
Um patrão cruel levou-me a 
refletir:/ meu pai não trata um 
servo assim.

3. Nem deixaste-me falar da in-
gratidão:/ morreu, no abraço, 
o mal que eu fiz./ Festa, roupa 
nova, o anel, sandália aos pés;/ 
voltei à vida, sou feliz!

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus, concedei-nos venerar 
com fé e oferecer pela redenção 
do mundo os dons que nos salvam 

e que vos apresentamos com ale-
gria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística sobre
reconciliação – I

A Reconciliação, retorno ao Pai
(Missal, p. 866)
P. Na verdade, é justo e bom agra-

decer-vos, Deus Pai, porque cons-
tantemente nos chamais a viver na 
felicidade completa. Vós, Deus de 
ternura e de bondade, nunca vos 
cansais de perdoar. Ofereceis vos-
so perdão a todos convidando os 
pecadores a entregar-se confiantes 
à vossa misericórdia.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Jamais nos rejeitastes quando 
quebramos a vossa aliança, mas, 
por Jesus, vosso Filho e nosso 
irmão, criastes com a família hu-
mana novo laço de amizade, tão 
estreito e forte, que nada poderá 
romper. Concedeis agora a vosso 
povo tempo de graça e reconci-
liação. Dai, pois, em Cristo novo 
alento à vossa Igreja, para que se 
volte para vós. Fazei que, sempre 
mais dócil ao Espírito Santo, se 
coloque ao serviço de todos. 

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz 
das multidões do céu para cantar o 
poder de vosso amor e a alegria da 
nossa salvação:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-c) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória. / Ho-
sana, hosana nas alturas! (3x) 
Hosana! / Bendito aquele vem 
em nome do Senhor./ Hosana...

P. Ó Deus, desde a criação do mun-
do, fazeis o bem a cada um de nós 
para sermos santos como vós sois 
santo. Olhai vosso povo aqui reu-
nido e derramai a força do Espí-
rito, para que estas oferendas se 
tornem o Corpo + e o Sangue do 
Filho muito amado, no qual tam-
bém somos vossos filhos.

Enquanto estávamos perdidos e 

incapazes de vos encontrar; vós 
nos amastes de modo admirável: 
pois vosso Filho – o Justo e San-
to – entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Antes, porém, de seus braços 
abertos traçarem entre o céu e a 
terra o sinal permanente da vossa 
aliança, Jesus quis celebrar a pás-
coa com seus discípulos. Ceando 
com eles, tomou o pão e pronun-
ciou a bênção de ação de graças. 
Depois, partindo o pão, o deu a 
seus amigos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que 
ia reconciliar todas as coisas pelo 
sangue a ser derramado na cruz, 
tomou o cálice com vinho. Deu 
graças novamente, e passou o cá-
lice a seus amigos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição. 

P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, 
nossa páscoa e certeza da paz defi-
nitiva. Hoje celebramos sua morte 
e ressurreição, esperando o dia fe-
liz de sua vinda gloriosa. Por isso, 
vos apresentamos, ó Deus fiel, a 
vítima de reconciliação que nos 
faz voltar à vossa graça.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Olhai, com amor, Pai misericor-
dioso, aqueles que atraís para vós, 
fazendo-os participar no único 
sacrifício do Cristo. Pela força do 
Espírito Santo, todos se tornem 
um só corpo bem unido, no qual 
todas as divisões sejam superadas.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Conservai-nos, em comunhão 
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de fé e amor, unidos ao Papa N. 
e ao nosso Bispo N. Ajudai-nos 
a trabalhar juntos na construção 
do vosso reino, até o dia em que, 
diante de vós, formos santos com 
os vossos santos, ao lado da Vir-
gem Maria, de São José, seu espo-
so, e dos Apóstolos, com nossos 
irmãos e irmãs já falecidos que 
confiamos à vossa misericórdia. 
Quando fizermos parte da nova 
criação, enfim libertada de toda 
maldade e fraqueza, poderemos 
cantar a ação de graças do Cristo 
que vive para sempre. 

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e sempre. 

A. Amém. 

Rito da comunhão 
(Pai nosso/Or.da Paz/Fr.do pão)

Anim.: Para vivermos o perdão 
com todos, Deus, em sua miseri-
córdia,  nos oferece o Pão da Vida. 

A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que ale-
gria celebrar com meus ami-
gos/ numa ceia pouco antes da 
paixão!/ Que alegria celebrar 
também contigo/  esta festa da 
partilha e do perdão. 

Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou 
o Deus que te conforta/ e te faz 
ser comunhão./ Vem, ó povo, e 
te sacia!/ Não mereces? Que im-
porta?! /Te ofereço o meu per-
dão. 

2. Com Mateus e sua família pus-
-me à mesa;/ pecadores e excluí-
dos quis também./ Fariseus me 
criticaram com dureza,/ mas eu 
amo o pecador e quero bem.  

3. De que vale o legalismo puro e 
frio/ que te impede ver no outro 
o teu irmão?/ Não me agradam 
os teus cultos tão vazios,/ quero, 
sim, misericórdia e compaixão.  

4. Vim buscar e libertar quem 
está perdido,/ eu não vim pra 
quem merece ou quem é bom./ 
O remédio é pra doentes e feri-
dos,/ meu amor não é um prê-
mio, mas um dom. 

5. Não me alegro com a morte ou 
com a perda/ de quem peca, me 
ignora e até maldiz./ Meu desejo 
é que desperte e se converta,/ te-
nha vida, possa amar e ser feliz.  

P. OREMOS! Ó Deus, luz de 
todo ser humano que vem a 
este mundo, iluminai nossos 
corações com o esplendor da 
vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e 
amar-vos de todo o coração. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Discípulos missionários de 
Cristo, pratiquemos o perdão ge-
neroso, porque recebemos vida 
nova nele em nosso Batismo.

A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Mi-
sericordiosos, misericordiosos, 
misericordiosos como o Pai!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda a alegria do 

retorno permanente à sua casa; 
vos guie nesta caminhada qua-
resmal a uma verdadeira conver-
são; vos sustente na luta contra o 
mal, para celebrardes a vitória da 
Páscoa e viverdes no caminho da 
justiça, da verdade e da alegria. E 
que vos abençoe Deus clemente e 
indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.

A. Amém. 
P. A misericórdia do Senhor seja a 

vossa força; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 
 
Lembretes:
- terça-feira, às 08h30, Jornada da 

Past. da Saúde com o Hospital 
de Caridade, no Seminário de 
Fátima. - Quarta e quinta-feira, 
reunião das coord. Dioc. da Ani-
mação Bíblico-catequética, em 
Porto Alegre; - De quinta-feira 
a domingo, assembleia nacional 
eletiva dos Diáconos Permanen-
tes, em Goiânia, GO. - Sexta-
-feira, das 09h às 15h, 1º encon-
tro voc. do ano, no Seminário de 
Fátima.

Leituras da semana:
dia 1º/04, 2ªf,: Is 65,17-21; Sl 

29(30); Jo 4,43-54; dia 02/04, 
3ªf,: S. Francisco de Paula: Ez 
47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-
16; dia 03/04, 4ªf,: Is 49,8-15; 
Sl 144(145); Jo 5,17-30; dia 
04/04, 5ªf, Sto Isidoro: Ex 32,7-
14; Sl 105(106); Jo 5,31-47; dia 
05/04, 6ªf, S. Vicente Ferrer: Sb 
2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-
2.10.25-30; dia 06/04, sáb.: 
Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.
11-12(R/.2a); Jo 7,40-53; dia 
07, dom., 5º Quar.C: Is 43,16-
21; Sl 125(126),1-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6 (R/. 3); Fl 3,8-14; Jo 8,1-
11 (Mulher adúltera).

Jesus, projeto de vida e
modelo a ser imitado sempre

A superação da alienação na 
graça da meditação da Pala-
vra nos conduz pelos caminhos 
das obras de misericórdia. Elas 
são itinerários para uma vida 
plena, desviando-nos de uma 
vida alienada e de morte. Uma 
vida dinamizada pela força do 
Evangelho através das obras de 
misericórdia. Se por meio das 
obras corporais, tocamos a car-
ne de Cristo nos irmãos e irmãs 
necessitados de serem nutridos, 
vestidos, alojados, visitados, as 
obras espirituais tocam mais di-
retamente o nosso ser de pecado-
res: aconselhar, ensinar, perdoar, 
admoestar, rezar. Por isso, as 
obras de misericórdia corporais 
e espirituais nunca devem ser 
separadas. Com efeito, é preci-
samente tocando no miserável, a 
carne de Jesus crucificado, que o 
pecador pode receber, em dom, 
a consciência de ser ele próprio 
um pobre mendigo. Por essa es-
trada, também os “soberbos”, os 
“poderosos”, os “ricos”, de que 
fala o Magnificat, têm possibi-
lidade de se aperceberem que 
são, imerecidamente, amados 
pelo Crucificado, Morto e Res-
suscitado, também por eles. (Cfr. 
Folheto do 4º domingo da Qua-
resma da CF)


