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Somos chama-
dos a ser sal da 
terra e luz do 
mundo para dar 
sentido à vida e 
irradiar a luz da 
Palavra de Deus 
onde quer que 

nos encontremos. Na celebração li-
túrgica, fortalecemos nossa fé para 
vencer a escuridão do mal e garan-
tir o sabor do Evangelho na famí-
lia, na comunidade e na sociedade.  

(--- compromisso batismal de an-
dar na vida iluminados por Cris-
to... / 30º Dia Mundial do Enfer-
mo, sábado próximo /...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e 

luz do mundo”, O Senhor nos 
chama e nos envia! Testemu-
nhas do seu Reino em toda a 
parte, Vivendo a fé no amor e 
na alegria!:/

1. Membros da Igreja que é o 
Corpo de Cristo, na graça abun-
dante do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na histó-
ria, no mundo, sinais de espe-
rança num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída, fiéis ao chamado, 
em nome da vida.

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

A. Amém. 
P. O Senhor que encaminha os nos-

sos corações para o amor do Pai 
e a constância em Cristo, esteja 
convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...
Ato penitencial

P. ...

- Senhor, que nos chamais a irradiar 
o vosso amor para transformar nos-
sas famílias e o ambiente em que 
vivemos, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós
- Cristo, que garantis não andar nas 

trevas quem vos segue, tende pie-
dade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que dais sentido novo à 

nossa vida com o sabor de vossa 
Palavra, tende piedade de nós.

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

amor...  
A. Amém.

Glória
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas 

alturas!
A. E paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, rei dos 
céus, Deus Pai todo poderoso:

B. Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos.

A. nós vos damos graças por vos-
sa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito de Deus.

B. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai, tende piedade 
de nós! 

A. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica, 
tende piedade de nós.

B. Só vós sois o santo, só vós o 
Senhor, só vós o altíssimo, Jesus 
Cristo Salvador.

A. Com o Espírito Santo, na gló-
ria de Deus Pai.

A+B. Com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai. Amem!

P. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre 
a vossa família, com incansável 
amor; e, como só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a 
vossa proteção. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º DCT-A, 

Paulinas-Paulus, p. 259-261)

1ª Leitura: Is 58,7-10
A tua luz brilhará como a aurora
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Assim diz o Senhor: Reparte o pão 

com o faminto, acolhe em casa os 
pobres e peregrinos. Quando en-
contrares um nu, cobre-o, e não 
desprezes a tua carne. Então, bri-
lhará tua luz como a aurora e tua 
saúde há de recuperar-se mais 
depressa; à frente caminhará tua 
justiça e a glória do Senhor te se-
guirá. Então invocarás o Senhor 
e ele te atenderá, pedirás socor-
ro, e ele dirá: “Eis-me aqui”. Se 
destruíres teus instrumentos de 
opressão, e deixares os hábitos 
autoritários e a linguagem mal-
dosa; se acolheres de coração 
aberto o indigente e prestares 
todo o socorro ao necessitado, 
nascerá nas trevas a tua luz e tua 
vida obscura será como o meio-
-dia. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 111(112)
S. Uma luz brilha nas trevas para 

o justo, permanece para sempre o 
bem que fez.

A. Uma luz brilha nas trevas para 
o justo, permanece para sempre 
o bem que fez. 

S. 1. - Ele é correto, generoso e 
compassivo,* como luz brilha nas 
trevas para os justos. - Feliz o ho-
mem caridoso e prestativo,* que 
resolve seus negócios com justiça.

2. - Porque jamais vacilará o ho-
mem reto,* sua lembrança perma-
nece eternamente! - Ele não teme 
receber notícias más;* confiando 
em Deus, seu coração está seguro.



3. - Seu coração está tranquilo e 
nada teme.* Ele reparte com os 
pobres os seus bens, - permane-
ce para sempre o bem que fez,* e 
crescerão a sua glória e seu poder.

A. Uma luz brilha nas trevas para 
o justo, permanece para sempre 
o bem que fez. 

2ª Leitura: 1Cor 2,1-5
Anunciei entre vós o mistério de 

Cristo crucificado.
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos, quando fui à vossa cidade 

anunciar-vos o mistério de Deus, 
não recorri a uma linguagem ele-
vada ou ao prestígio da sabedoria 
humana. Pois, entre vós, não jul-
guei saber coisa alguma, a não 
ser Jesus Cristo, e este, crucifica-
do. Aliás, eu estive junto de vós, 
com fraqueza e receio, e muito 
tremor. Também a minha palavra 
e a minha pregação não tinham 
nada dos discursos persuasivos 
da sabedoria, mas eram uma de-
monstração do poder do Espírito, 
para que a vossa fé se baseasse no 
poder de Deus, e não na sabedoria 
dos homens. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 5,13-16
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Pois eu sou a luz do mundo, 

quem nos diz é o Senhor; e vai ter 
a Luz da Vida, quem se faz meu 
seguidor.

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

Jesus Cristo segundo por Mateus.
A. Glória a vós, Senhor.
Vós sois a luz do mundo.
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Vós sois o sal 
da terra. Ora, se o sal se tornar 
insosso, com que salgaremos? Ele 
não servirá para mais nada, senão 
para ser jogado fora e ser pisado 
pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo. Não pode ficar escondida 
uma cidade construída sobre um 
monte. Ninguém acende uma lâm-
pada e a coloca debaixo de uma 

vasilha, mas sim, num candeeiro, 
onde brilha para todos, que estão 
na casa. Assim também brilhe a 
vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e 
louvem o vosso Pai que está nos 
céus”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
Profissão da fé

(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem 
depositei minha confiança!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Prece dos fiéis
P. Com humildade e confiança, 

apresentemos nossas preces a 
Deus que ilumina nossa vida com 
a luz da verdade.

A. Senhor, nosso refúgio, escutai-
-nos! 

L. 1. Para que, com a luz e a força 
do vosso Espírito, a Igreja anun-
cie a todos os povos o Evangelho 
da salvação que destrói as trevas 
do mal, nós vos pedimos:

2. Para que as boas obras da vida 
dos discípulos missionários do 
Evangelho motivem a todos a vos 
glorificar, nós vos pedimos. 

3. Para que a luz de vosso Filho, 
transmitida por seus discípulos 
missionários, ajude os dependen-
tes de álcool, de outros tóxicos e 
males, como a jogatina, a se liber-
tarem, nós vos pedimos. 

4. Para que as entidades de promo-
ção humana tenham sempre re-

cursos e pessoas disponíveis para 
proporcionar o indispensável para 
uma vida digna aos necessitados, 
nós vos pedimos. 

5. Para que possamos anunciar com 
vigor o mistério de nossa salva-
ção, apesar de nossas fraquezas, 
nós vos pedimos.

6. ...
P. Com a motivação especial do 3º 

Ano Vocacional do Brasil, reze-
mos:

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas fa-
mílias, pelas nossas escolas e con-
tinuai a repetir o convite a muitos 
dos nossos jovens. Dai coragem 
às pessoas convidadas. Dai for-
ça para que vos sejam fiéis como 
apóstolos leigos, como sacerdo-
tes, como religiosos e religiosas, 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 467) 1. Senhor, te bendize-

mos, pois são dons de tua bon-
dade estes frutos que trazemos 
com amor e humildade: desta 
terra veio o trigo, trabalhamos, 
eis o pão! Te louvamos, Deus da 
vida, Deus de toda criação!

Ref. /:Bendito sejas para sempre! 
Bendito sejas, Senhor Deus! Por 
tua graça estes dons para nós se 
tornarão vida e salvação!:/

2. Senhor, te bendizemos, pois 
são dons de tua bondade estes 
frutos que trazemos com amor 
e humildade: da videira veio a 
uva, trabalhamos, eis o vinho! 
Te louvamos, Deus da vida: 
quanto amor, quanto carinho!

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. Senhor nosso Deus, que criastes o 
pão e o vinho para alimento da nos-
sa fraqueza, concedei que se tor-
nem para nós sacramento da vida 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 



Oração Eucarística
Div. circunstâncias IV

Jesus passa fazendo o bem
(Missal, p. 860)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Redentor. 
Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa ra-
zão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa 
glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

A. (Nº 758/I - solo e repetição) 
/:Santo, santo, santo,:/ /:Senhor, 
Deus do universo!:/ /:O céu e a 
terra proclamam a vossa gló-
ria.:/ /:Hosana, hosana, hosa-
na.:/ /:Hosana nas alturas!:/ 
/:Bendito o que vem:/ /:em 
nome do Senhor.:/ /:Hosana, 
hosana, hosana.:/ /:Hosana nas 
alturas!:/

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e † 
o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos dizendo: TOMAI, TO-

DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
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 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., (--- o nosso Bispo N.,) com 
todos os Bispos, presbíteros e diá-
conos e todo o povo que conquis-
tastes.

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

P. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, 
e seguindo o seu mandamento, 
nos empenhemos lealmente no 

serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da 
liberdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo. 

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, esposo de Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, 
(com S.N.: santo do dia ou patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

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. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
A. (Nº 515) Sim, eu quero que 

a luz de Deus que, um dia, em 
mim brilhou, jamais se esconda 
e não se apague em mim o seu 
fulgor. Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão a ca-
minhar guiado por tua mão, em 
tua lei, em tua luz, Senhor.

1. Esta terra, os astros, o sertão 
em paz, esta flor e o pássaro 
feliz que vês, não sentirão, não 
poderão jamais viver esta vida 
singular que Deus nos dá.

2. Em minha alma, cheia de amor 
de Deus, palpitando a mesma 
vida divinal, há um resplendor 
secreto do infinito ser, há um pro-
fundo germinar de eternidade.

3. Quando eu sou um sol a trans-
mitir a luz e meu ser é templo 
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onde habita Deus, todo o céu 
está presente dentro em mim, 
envolvendo-me na vida e no ca-
lor.

4. Esta vida nova, comunhão com 
Deus, no batismo, aquele dia, eu 
recebi, vai aumentando sempre 
e vai me transformando até que 
Cristo seja todo o meu viver.

P. OREMOS. Ó Deus, vós qui-
sestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo 
cálice; fazei-nos viver de tal 
modo unidos em Cristo, que 
tenhamos a alegria de produzir 
muitos frutos para a salvação 
do mundo. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Nossa celebração litúrgica 
deve prolongar-se em muitas boas 
obras que motivem outros a glori-
ficarem o Pai, como pede o evan-
gelho deste domingo. (Pausa)

A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, 
brilhe para sempre, sejam lu-
minosas vossas mãos e mentes. 
/:Brilhe a vossa luz, brilhe a 
vossa luz.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos ilumine com o Sol da 

Justiça para seguirdes por cami-
nhos de retidão; que vossos passos 
sejam de fé, que os vossos gestos 
sejam de paz, que vossas relações 
sejam de solidariedade, que vos-
sas palavras sejam de amor. E que 
vos abençoe e acompanhe sempre 
Deus Uno e Trino, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. Sede sal da terra e luz do mun-

do; glorificai o Senhor com vossa 
vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus.

 “Sal da Terra
Luz do mundo”

No Evangelho deste domingo, 
Jesus usa uma linguagem sim-
bólica para indicar àqueles que 
pretendem segui-lo, alguns cri-
térios para viver a presença e o 
testemunho no mundo. 

Primeira imagem: o sal. O sal é 
o elemento que dá sabor, que 
conserva e preserva os alimen-
tos contra a corrupção. Portanto, 
o discípulo é chamado a manter 
longe da sociedade os perigos, 
os germes corrosivos que po-
luem a vida das pessoas. Trata-
-se de resistir à degradação mo-
ral, ao pecado, dando testemu-
nho dos valores da honestidade 
e da fraternidade, sem ceder às 
lisonjas mundanas do arrivismo, 
do poder e da riqueza. É “sal” o 
discípulo que, não obstante os 
fracassos diários – porque todos 
nós os temos – se levanta do pó 
dos próprios erros, recomeçando 
com coragem e paciência, todos 
os dias, a procurar o diálogo 
e o encontro com os outros. É 
“sal” o discípulo que não busca 
o consentimento nem o elogio, 
mas que se esforça por ser uma 
presença humilde e construtiva, 
na fidelidade aos ensinamentos 
de Jesus que veio ao mundo não 
para ser servido, mas para servir. 
E há tanta necessidade desta ati-
tude! 

A segunda imagem ... é a da luz. 
A luz dissipa a escuridão e per-
mite ver. Jesus é a luz que dis-
sipou as trevas, mas elas ainda 
permanecem no mundo e nas 
pessoas individualmente. É tare-
fa do cristão dispersá-las, fazen-
do resplandecer a luz de Cristo 
e anunciando o seu Evangelho. 
Trata-se de uma irradiação que 
pode derivar até das nossas pa-
lavras, mas deve brotar prin-
cipalmente das nossas «boas 
obras» (v. 16). Um discípulo e 
uma comunidade cristã são luz 
no mundo quando orientam os 
outros para Deus, ajudando cada 
um a experimentar a sua bonda-
de e misericórdia. O discípulo de 
Jesus é luz quando sabe viver a 
sua fé fora dos espaços restritos, 
quando contribui para eliminar 
preconceitos, para eliminar calú-
nias e para fazer entrar a luz da 
verdade nas situações corrompi-
das pela hipocrisia e pela menti-
ra. Fazer luz. Mas não se trata da 
minha luz, é a luz de Jesus: nós 

somos instrumentos para que a 
luz de Jesus chegue a todos.

 Jesus convida-nos a não ter medo 
de viver no mundo, embora às 
vezes nele haja condições de 
conflito e de pecado. Diante 
da violência, da injustiça e da 
opressão, o cristão não pode fe-
char-se em si mesmo, nem es-
conder-se na segurança do pró-
prio espaço; nem sequer a Igreja 
pode fechar-se em si mesma, não 
pode abandonar a sua missão de 
evangelização e de serviço.

Que a Virgem Santa nos ajude a 
ser sal e luz no meio do povo, 
levando a todos, com a vida e a 
palavra, a Boa Nova do amor de 
Deus. (Papa Francisco, Oração 
do Ângelus, 09/02/2020)

Lembretes:
- Quarta-feira: Dia mundial de 

oração e reflexão contra o tráfico 
de pessoas.

 - Sábado, dia 11, N. Sra. de Lourdes 
- 30º Dia Mundial do Enfermo.

- Domingo – 6º do TC-A - 10h, 
Crismas em Erval Grande.

Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf, São Paulo Miki e com-

panheiros, mártires:.  Gn 1,1-19; 
Sl 103(104); Mc 6,53-56; Dia 07, 
3ªf: Gn 1,20-2,4a; Sl 8,4-5.6-7.8-
9(R.2a); Mc 7,1-13; Dia 08, 4ªf – 
Dia Mundial de oração e reflexão 
contra o tráfico de pessoas -  S. 
Jerônimo Emiliani – Sta. Josefi-
na Bakhita: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 
103(104); Mc 7,14-23; dia 09, 
5ªf: Gn 2,18-25; Sl 127(128);  Mc 
7,24-30; dia 10, 6ªf, Sta. Escolásti-
ca:  Gn 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-
37;  dia 11, sáb., N. Sra. de Lour-
des, 30º Dia Mundial do Enfermo: 
Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10; 
dia 12, Dom., 6º do TC-A: Eclo 
15,16-21; Sl 118(119); 1Cor 2,6-
10; Mt 5,17-37 ou mais breve Mt 
5,20-22a.27-28.33-34a.37 (Leis 
antigas e leis novas).

Campanha da Fraternidade 2023 – 
tema: Fraternidade e fome. Lema: 
“dai-lhes vós mesmos de comer!” 
(Mt 14.16). É a terceira Campa-
nha sobre o problema da fome.



Com a força 
renovadora da 
celebração li-
túrgica, teremos 
mais e melhores 
condições para 
vivermos a jus-
tiça do Reino de 

Deus, realizarmos sempre a esco-
lha mais acertada em qualquer cir-
cunstância e cumprirmos fielmen-
te os mandamentos da Lei divina. 

(... viver com responsabilidade o 
dom da liberdade que Deus nos 
concede / 30º Dia Mundial do En-
fermo, neste sábado...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 393) 1. Que maravilha, ó 

Senhor, são tuas obras, os céus 
proclamam o teu nome glorioso. 
A tua face se revela para os po-
vos, e mesmo a noite é qual dia 
luminoso.

Ref. /:Vimos te louvar, ó Senhor 
do universo, Proclamar teus 
feitos ao cantarmos nossos ver-
sos.:/

2. Feliz o povo que te aclama, 
Deus da vida, e, exultante, se 
gloria em teu nome; conhecerá 
o teu direito e a justiça, elimi-
nando toda a sede e toda a fome.

3. Nos reunimos em memória do 
Cordeiro, o alicerce, pedra viva, 
teu ungido. Da Páscoa nova nós 
trazemos a certeza: formamos, 
hoje, o teu povo escolhido.

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, o amor do Pai 
e a comunhão do Espírito Santo, 
estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.
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Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que nos pedis autentici-

dade e coerência na observância 
da vossa lei, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que não viestes abolir os 

mandamentos, mas dar-lhes pleno 
cumprimento, tende piedade de nós. 

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

culto que agrada ao Pai, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados. A vós louvam, Rei ce-
leste, os que foram libertados.

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

A. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai, vós de Deus, 
Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai.

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

A/B. Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo, o Senhor, com o Es-
pírito divino, de Deus Pai no 
esplendor.

P. OREMOS. Ó Deus que pro-
metestes permanecer nos cora-
ções sinceros e retos, dai-nos, 
por vossa graça, viver de tal 
modo, que possais habitar em 
nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DCT-A, 

Paulinas-Paulus, p. 262-265)

1ª Leitura: Eclo 15,16-21
A ninguém mandou agir como ím-

pio.
L. Leitura do Livro do Eclesiásti-

co.
Se quiseres observar os manda-

mentos, eles te guardarão; se con-
fias em Deus, tu também viverás. 
Diante de ti, Ele colocou o fogo 
e a água; para o que quiseres, tu 
podes estender a mão. Diante do 
homem estão a vida e a morte, o 
bem e o mal; ele receberá aquilo 
que preferir. A sabedoria do Se-
nhor é imensa, ele é forte e pode-
roso e tudo vê continuamente. Os 
olhos do Senhor estão voltados 
para os que o temem. Ele conhe-
ce todas as obras do homem. Não 
mandou a ninguém agir como 
ímpio e a ninguém deu licença de 
pecar. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 118 (119)
S. Feliz o homem sem pecado em 

seu caminho, que na lei do Senhor 
Deus vai progredindo!

A. Feliz o homem sem pecado em 
seu caminho, que na lei do Se-
nhor Deus vai progredindo!

S. 1. - Feliz o homem sem pecado 
em seu caminho,* que na lei do 
Senhor Deus vai progredindo! - 
Feliz o homem que observa seus 
preceitos,* e de todo o coração 
procura a Deus!

2. - Os vossos mandamentos vós 
nos destes,* para serem fielmen-
te observados. - Oxalá seja bem 
firme a minha vida * em cumprir 
vossa vontade e vossa lei!

3. - Sede bom com vosso servo, e 
viverei,* e guardarei vossa pala-



vra, ó Senhor. - Abri meus olhos, 
e então contemplarei * as maravi-
lhas que encerra a vossa lei!

A. Feliz o homem sem pecado em 
seu caminho, que na lei do Se-
nhor Deus vai progredindo!

4. - Ensinai-me a viver vossos pre-
ceitos; * quero guardá-los fiel-
mente até o fim! - Dai-me o saber, 
e cumprirei a vossa lei,* e de todo 
o coração a guardarei.

2ª Leitura: 1Cor 2,6-10
Deus destinou, desde a eternidade, 

uma sabedoria para nossa glória.
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Entre os perfeitos nós 

falamos de sabedoria, não da 
sabedoria deste mundo nem da 
sabedoria dos poderosos deste 
mundo, que, afinal, estão vota-
dos à destruição. Falamos, sim, 
da misteriosa sabedoria de Deus, 
sabedoria escondida, que desde 
a eternidade Deus destinou para 
nossa glória. Nenhum dos po-
derosos deste mundo conheceu 
essa sabedoria. Pois, se a tives-
sem conhecido, não teriam cru-
cificado o Senhor da glória. Mas, 
como está escrito, “o que Deus 
preparou para os que o amam é 
algo que os olhos jamais viram 
nem os ouvidos ouviram nem co-
ração algum jamais pressentiu”. 
A nós Deus revelou esse mistério 
através do Espírito. Pois o Espí-
rito esquadrinha tudo, mesmo as 
profundezas de Deus. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 5,17-37
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia!:/
S. Eu te louvo, ó Pai Santo, Senhor 

do céu e da terra: os mistérios do 
teu Reino aos pequenos, Pai, re-
velas. 

A. Aleluia...
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!
Assim foi dito aos antigos, eu, po-

rém, vos digo.
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Não penseis 

que vim abolir a Lei e os Profetas. 
Não vim para abolir, mas para 
dar-lhes pleno cumprimento. Em 
verdade, eu vos digo: antes que 
o céu e a terra deixem de existir, 
nem uma só letra ou vírgula serão 
tiradas da Lei, sem que tudo se 
cumpra. Portanto, quem desobe-
decer a um só destes mandamen-
tos, por menor que seja, e ensinar 
os outros a fazerem o mesmo, será 
considerado o menor no Reino 
dos Céus. Porém, quem os pra-
ticar e ensinar será considerado 
grande no Reino dos Céus. Por-
que eu vos digo: Se a vossa justi-
ça não for maior que a justiça dos 
mestres da Lei e dos fariseus, vós 
não entrareis no Reino dos Céus. 
Vós ouvistes o que foi dito aos an-
tigos: ‘Não matarás! Quem matar 
será condenado pelo tribunal’. 
Eu, porém, vos digo: todo aquele 
que se encoleriza com seu irmão 
será réu em juízo; quem disser ao 
seu irmão: ‘patife!’ será conde-
nado pelo tribunal; quem chamar 
o irmão de ‘tolo’ será condena-
do ao fogo do inferno. Portanto, 
quando tu estiveres levando a tua 
oferta para o altar, e aí te lem-
brares que teu irmão tem alguma 
coisa contra ti, deixa a tua oferta 
aí diante do altar, e vai primeiro 
reconciliar-te com o teu irmão. Só 
então vai apresentar a tua oferta. 
Procura reconciliar-te com teu 
adversário, enquanto caminha 
contigo para o tribunal. Senão o 
adversário te entregará ao juiz, o 
juiz te entregará ao oficial de jus-
tiça, e tu serás jogado na prisão. 
Em verdade eu te digo: daí não 
sairás, enquanto não pagares o 
último centavo. Ouvistes o que foi 
dito: ‘Não cometerás adultério’. 
Eu, porém, vos digo: Todo aquele 
que olhar para uma mulher, com 
o desejo de possuí-la, já cometeu 
adultério com ela no seu coração. 
Se o teu olho direito é para ti oca-
sião de pecado, arranca-o e joga-
-o para longe de ti! De fato, é me-
lhor perder um de teus membros, 
do que todo o teu corpo ser joga-
do no inferno. Se a tua mão direi-
ta é para ti ocasião de pecado, 
corta-a e joga-a para longe de ti! 
De fato, é melhor perder um dos 
teus membros, do que todo o teu 

corpo ir para o inferno. Foi dito 
também: ‘Quem se divorciar de 
sua mulher, dê-lhe uma certidão 
de divórcio’. Eu, porém, vos digo: 
Todo aquele que se divorcia de sua 
mulher, a não ser por motivo de 
união irregular, faz com que ela 
se torne adúltera; e quem se casa 
com a mulher divorciada comete 
adultério. Vós ouvistes também 
o que foi dito aos antigos: ‘Não 
jurarás falso’, mas ‘cumprirás os 
teus juramentos feitos ao Senhor’. 
Eu, porém, vos digo: Não jureis de 
modo algum: nem pelo céu, por-
que é o trono de Deus; nem pela 
terra, porque é o suporte onde 
apoia os seus pés; nem por Jerusa-
lém, porque é a cidade do Grande 
Rei. Não jures tampouco pela tua 
cabeça, porque tu não podes tor-
nar branco ou preto um só fio de 
cabelo. Seja o vosso ‘sim’: ‘Sim’, 
e o vosso ‘Não’: ‘Não’. Tudo o que 
for além disso vem do Maligno”. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
Profissão da fé

S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do 

céu e da terra,/ de todas as coi-
sas visíveis e invisíveis./

S. Creio em um só Senhor, 
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito 

de Deus,/ nascido do Pai antes 
de todos os séculos/ 

S. Deus de Deus, luz da luz, 
A. Deus verdadeiro de Deus ver-

dadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai./ 

S. 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./ 

S. Também por nós, por nós 
A. foi crucificado sob Pôncio Pi-

latos; padeceu e foi sepultado./ 
Ressuscitou ao terceiro dia, con-
forme as Escrituras,/

S. e subiu aos céus, 
A. onde está sentado à direita do 

Pai. E de novo há de vir, em sua 
glória,/ para julgar os vivos e os 
mortos; e o seu Reino não terá 
fim./



S. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e pro-

cede do Pai e do Filho;/ e com o 
Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: ele que falou pelos pro-
fetas./

S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostó-

lica./  Professo um só batismo 
para a remissão dos pecados./ 

S. E espero a ressurreição 
A. e espero a ressurreição dos 

mortos/ e a vida do mundo que 
há de vir!/

Amém! Amém!

Prece dos fiéis
P. Expressemos nossa plena con-

fiança na bondade de Deus e nos-
sa necessidade absoluta de sua 
graça,  apresentando-lhe nossas.

A. Senhor, vinde em nosso auxí-
lio!

L. 1. Para que o processo de ini-
ciação à vida cristã, com espírito 
catecumenal, mantenha sempre 
viva em todos a prática sincera 
dos vossos mandamentos, nós vos 
pedimos.

2. Para que as leis sociais sejam 
justas e seguidas com responsa-
bilidade por todos, nós vos pedi-
mos.

3. Para cultivarmos o perdão e con-
tribuirmos para uma cultura da 
misericórdia, nós vos pedimos.

4. Para que os enfermos tenham a 
força da fé, a assistência da famí-
lia e da comunidade, nós vos pe-
dimos.

5. Para que as cuidadoras e os cui-
dadores proporcionem vossa ter-
nura e bondade aos enfermos e 
idosos, nós vos pedimos.

6. ...
P. ...
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
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 437) 1. Eu te ofereço o meu 

viver, o meu agir, meu pensa-
mento. A minha força, minha 
fraqueza, eu fui chamado para 
a doação.

Ref. /:Neste ofertório, renovarei 
o meu desejo de servir. Mesmo 
sabendo que nada sou, eis-me, 
Senhor, aqui estou!

2. Quem me seguir terá que so-
frer, tomar a Cruz e ser pregado. 
A cruz sem ti, quem vai supor-
tar? Porém contigo não é nada.

3. Minha alegria é ser esperança, 
é ser sinal de esperança. Farei 
da vida a oblação, que tu fizeste 
ao Pai de todos nós.

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 este sacrifício nos 
purifique e renove, e seja fonte de 
eterna recompensa para os que fa-
zem a vossa vontade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V  
(Missal, p. 496 – Pref., p. 456)

Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Quisestes que ele fosse o 
fundamento de todas as coisas e a 
todos destes participar de sua ple-
nitude. Sendo verdadeiro Deus, 
despojou-se de sua glória. E, pelo 
sangue derramado na cruz, trouxe 
a paz ao mundo inteiro. Elevado 
acima de toda criatura, tornou-se 
fonte da salvação para todos os 
que fazem a sua vontade. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza 
e os santos proclamam vossa gló-
ria. Concedei-nos também a nós 
associar-nos a seus louvores, can-
tando (dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 758/B) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória./ /:Hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor!

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 San-
to!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ceando com seus apósto-
los, Jesus tomou o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entre-
gou 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 entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PRA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

pão, toda vez que se bebe des-
te vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta!

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; 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 
oferta!

P. E, quando recebermos pão e vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, o Espírito nos una num 
só corpo, para sermos um só povo 
em seu amor. 

A. O Espírito nos uma num só 
corpo!

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 
Jesus!



carne e bebe o meu sangue viverá 
sempre por mim.

5. Eu sou o pão da vida; quem vem 
a mim, não mais terá fome ou terá 
sede. Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue, terá a vida 
eterna.

P. OREMOS. Ó Deus, que nos 
fizestes provar as alegrias do 
céu, dai-nos desejar sempre o 
alimento que nos traz a verda-
deira vida. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: O discípulo missionário de 
Jesus observa os mandamentos 
de forma vivencial, não legalista. 
Não usa lente para ver os defei-
tos dos outros sem olhar para os 
próprios. 

A. (Nº 855) Ref. /:Misericordiosos 
/ misericordiosos / misericordio-
sos como o Pai!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele es-

peram, vos enriqueça com seus 
dons, vos salve, proteja e condu-
za, para que, livres de todo mal, 
persevereis em seu amor. E que 
vos abençoe Deus todo-poderoso 
e fonte da vida, Pai e Filho e Espí-
rito Santo. Amém.

A. Amém.
P. Praticai a justiça, vivei na ale-

gria, ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração do 3º Ano Vocacional 
do Brasil

Senhor Jesus, enviado do Pai e Un-
gido do Espírito Santo, que fazeis 
os corações arderem e os pés se 
colocarem a caminho, ajudai-nos 
a discernir a graça do vosso cha-
mado e a urgência da missão. 

Continuai a encantar famílias, 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, para que sejam capazes 
de sonhar e se entregar, com gene-
rosidade e vigor, a serviço do Rei-
no, em vossa Igreja e no mundo.

Despertai as novas gerações para a 
vocação aos Ministérios Leigos, 
ao Matrimônio, à Vida Consagra-
da e aos Ministérios Ordenados.
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P. Dai ao santo padre, o papa (...), 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a (...), que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu reba-
nho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a virgem, mãe de Deus 
e da Igreja, com São José, seu 
esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida soube-
ram amar Cristo e seus irmãos. 
A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes para outra 
vida na vossa amizade e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes. 
A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, 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!

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

Comunhão
A. (Nº 502) Ref. O pão de Deus é o 

pão da vida que do céu veio até 
nós. Ó Senhor, nós vos pedimos: 
dai-nos sempre deste pão!

1. O pão que eu vos dou é a minha 
própria carne para a vida do 
mundo. Eu sou o pão da vida, 
quem come deste pão viverá 
eternamente.

2. Se comerdes minha carne e be-
berdes o meu sangue, tereis a vida 
em vós. No deserto, vossos pais 
comeram o maná, mas morre-
ram todos eles.

3. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue, fica em mim 
e eu nele. Meu corpo é a comida e 
meu sangue é a bebida que alimen-
ta a vida eterna.

4. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue, eu o res-
suscitarei. Quem come a minha 

Maria, Mãe, Mestra e Discípula 
Missionária, ensinai-nos a ouvir o 
Evangelho da Vocação e a respon-
der com alegria. Amém!

Hino da Campanha
da Fraternidade 2023

1. Vocação e missão da Igreja: 
Responder ao apelo do Senhor 
de sermos no mundo a certeza 
da partilha, milagre do amor.

Ref. Ajudai-nos a fome vencer; 
recordai-nos o que nós deve-
mos: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer.”

2. Jesus Cristo, pão da vida 
plena em sua mesa nos faz as-
sentar e sacia a nossa pobreza, 
para um mundo mais justo 
formar. 

3. Unidos nesse tempo propício 
de jejum, oração, caridade. re-
cordemos, pois é nosso ofício, 
cultivar e plantar a bondade.

4. A ausência da fraternidade 
nos leva a desviar o olhar do 
irmão que tem necessidade de 
valor, alimento e lugar. 

5. A fome agravada no mundo 
vem de uma visão arrogante, 
a carência do amor mais pro-
fundo que nos torna irmãos 
tão distantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar 
que se abra o nosso coração 
à alegria de poder partilhar o 
pão nosso em feliz oração.

Leituras da Semana:
dia 13, 2ªf: Gn 4,1-15.25; Sl 

49(50); Mc 8,11-13; dia 14, 3ªf, 
S. Cirilo e S. Metódio: Gn 6,5-
8;7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-
21; dia 15, 4ªf: Gn 8,6-13.20-
22; Sl 115(116B); Mc 8,22-
26; dia 16, 5ªf, Gn 9,1-13; Sl 
101(102); Mc 8,27-33; dia 17, 
6ªf, Sete Stos. Fundadores dos 
Servitas: Gn 11,1-9; Sl 32(33); 
Mc 8,34-9,1; dia 18, sáb.: Hb 
11,1-7; Sl 144(145); Mc 9,2-13; 
dia 19, dom., 7º do TC-A: Lv 
19,1-2.17-18; Sl 102(103); 1Cor 
3,16-23; Mt 5,38-48 (Amor pe-
los inimigos).

lembrete:
- 2ªf, 08h30, reunião do Conselho 

de Formadores, no Centro Dio-
cesano.



Na realidade de 
mentiras, guer-
ras, conflitos e 
divisões, mui-
tas vezes com 
incitação ao 
ódio, especial-
mente nas re-

des sociais, somos chamados por 
Deus à prática da misericórdia, da 
reconciliação, realizando o ideal 
da santidade que Ele nos propõe. 
Assim, poderemos amar a todos, 
até a quem eventualmente não 
nos queira bem. Peçamos a Deus 
o perdão de que necessitamos e a 
força de vivê-lo com todos.

P. (... Dias mais intensos do car-
naval / Terça-feira, 45ª Romaria 
da Terra do RS, no Assentamento 
Integração-Irga, em Eldorado do 
Sul – “Terra e Pão: em defesa dos 
territórios e produção da vida”. / 
Quarta-feira, dia de cinzas, início 
da quaresma e da Campanha da 
Fraternidade - “Fraternidade e 
Fome” - “Dai-lhes vós mesmos 
de comer” (Mt 14,16).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 393) 1. Que maravilha, ó 

Senhor, são tuas obras, os céus 
proclamam o teu nome glorioso. 
A tua face se revela para os po-
vos, e mesmo a noite é qual dia 
luminoso.

Ref. /:Vimos te louvar, ó Senhor 
do universo, Proclamar teus fei-
tos ao cantarmos nossos versos.:/

2. Feliz o povo que te aclama, 
Deus da vida, e, exultante, se 
gloria em teu nome; conhecerá 
o teu direito e a justiça, elimi-
nando toda a sede e toda a fome.

3. Nos reunimos em memória do 
Cordeiro, o alicerce, pedra viva, 
teu ungido. Da Páscoa nova nós 
trazemos a certeza: formamos, 
hoje, o teu povo escolhido.

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

A. Amém.
P. Que a infinita misericórdia de 

Deus Pai, o perdão de Jesus Cristo 
e a alegria do Espírito Santo este-
jam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que viestes não para con-

denar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que vos alegrais pelo pe-

cador arrependido, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que muito perdoais a 

quem muito ama, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/J) Glória, glória, gló-

ria a Deus nas alturas./ E paz na 
terra, e paz na terra aos homens 
por Ele amados.

1. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso,/ nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito./ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai./ Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós./ Vós que 
tirais o pecado do mundo,/ aco-
lhei a nossa súplica.

3. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós./ Só vós sois 
o Santo, só vós o Senhor./ Só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o 
Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai./ (Final) Amém! Amém!

P. OREMOS. Concedei, ó Deus 
todo-poderoso, que, procuran-
do conhecer sempre o que é 
reto, realizemos vossa vonta-
de em nossas palavras e ações. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 7º DCT-A, 

Paulinas-Paulus, p. 267-269)

1ª Leitura: Lv 19,1-2.17-18
 Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo.
L. Leitura do Livro do Levítico.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: 

“Fala a toda a comunidade dos fi-
lhos de Israel, e dize-lhes: ‘Sede 
santos, porque eu, o Senhor vosso 
Deus, sou santo. Não tenhas no 
coração ódio contra teu irmão. 
Repreende o teu próximo, para 
não te tornares culpado de pecado 
por causa dele. Não procures vin-
gança, nem guardes rancor dos 
teus compatriotas. Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Eu sou 
o Senhor!” - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 102(103)
S. Bendize, ó minha alma, ao Se-

nhor, pois ele é bondoso e com-
passivo!

A. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor, pois ele é bondoso e com-
passivo!

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!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 7º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 19.02.2023
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2. - Pois ele te perdoa toda a culpa,* 
e cura toda a tua enfermidade; - da 
sepultura ele salva a tua vida * e 
te cerca de carinho e compaixão.

A. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor, pois ele é bondoso e com-
passivo! 

3. - O Senhor é indulgente, é favorá-
vel,* é paciente, é bondoso e com-
passivo. - Não nos trata como exi-
gem nossas faltas,* nem nos pune 
em proporção às nossas culpas. 

4. - Quanto dista o nascente do 
poente,* tanto afasta para longe 
nossos crimes. - Como um pai 
se compadece de seus filhos,* o 
Senhor tem compaixão dos que o 
temem. 

2ª Leitura: 1Cor 3,16-23
Tudo é vosso. Mas vós sois de Cris-

to e Cristo é de Deus.
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Acaso não sabeis que sois 

santuário de Deus e que o Espírito 
de Deus mora em vós? Se alguém 
destruir o santuário de Deus, Deus 
o destruirá, pois o santuário de 
Deus é santo, e vós sois esse santuá-
rio. Ninguém se iluda: se alguém 
de vós pensa que é sábio nas coisas 
deste mundo, reconheça sua insen-
satez, para se tornar sábio de ver-
dade; pois a sabedoria deste mundo 
é insensatez diante de Deus.  Com 
efeito, está escrito: “Aquele que 
apanha os sábios em sua própria 
astúcia”, e ainda: “O Senhor co-
nhece os pensamentos dos sábios; 
sabe que são vãos”. Portanto, que 
ninguém ponha a sua glória em 
homem algum. Com efeito, tudo 
vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, 
o mundo, a vida, a morte, o presen-
te, o futuro; tudo é vosso, mas vós 
sois de Cristo, e Cristo é de Deus. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 5,38-48
A. (Nº 742) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. É perfeito o amor de Deus em 

quem guarda sua palavra.
A. Aleluia...
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!
Amai os vossos inimigos.
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Vós ouvistes 
o que foi dito: ‘Olho por olho e 
dente por dente!’ Eu, porém, vos 
digo: Não enfrenteis quem é mal-
vado! Pelo contrário, se alguém 
te dá um tapa na face direita, ofe-
rece-lhe também a esquerda! Se 
alguém quiser abrir um processo 
para tomar a tua túnica, dá-lhe 
também o manto! Se alguém te 
forçar a andar um quilômetro, ca-
minha dois com ele! Dá a quem te 
pedir e não vires as costas a quem 
te pede emprestado. Vós ouvistes 
o que foi dito: ‘Amarás o teu pró-
ximo e odiarás o teu inimigo!’ Eu, 
porém, vos digo: Amai os vossos 
inimigos e rezai por aqueles que 
vos perseguem! Assim, vos torna-
reis filhos do vosso Pai que está 
nos céus, porque ele faz nascer o 
sol sobre maus e bons, e faz cair 
a chuva sobre justos e injustos. 
Porque, se amais somente aqueles 
que vos amam, que recompensa 
tereis? Os cobradores de impos-
tos não fazem a mesma coisa? 
E se saudais somente os vossos 
irmãos, o que fazeis de extraor-
dinário? Os pagãos não fazem a 
mesma coisa? Portanto, sede per-
feitos como o vosso Pai celeste é 
perfeito!” - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da Fé
Prece dos fiéis

P. Agradecidos a Deus por sua mi-
sericórdia e porque nos faz cres-
cer no seu amor, apresentemos-
-lhe nossas preces. 

A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica. 
L. 1. Para que o anúncio da mise-

ricórdia divina pela Igreja ajude 
os povos a estabelecerem relações 
pacíficas, nós vos pedimos:

2. Para que a iniciação à vida cristã 
em nossas famílias e comunida-
des formem na prática do diálogo 
e do perdão, nós vos pedimos: 

3. Para que o espírito de misericór-
dia de todos garanta a união da co-
munidade quando surgirem confli-
tos, desconfianças e indisposições 
pessoais, nós vos pedimos:

4. Para que as atividades escolares 
deste ano fortaleçam a convivên-

cia respeitosa e pacífica entre to-
dos, nós vos pedimos: 

5. Para que a Romaria da Terra 
das Dioceses de nosso Estado, 
terça-feira, favoreça a defesa dos 
espaços para a produção de ali-
mentos, sustento da vida, nós vos 
pedimos: 

6. ...    
P. ...
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
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 437) 1. Eu te ofereço o meu 

viver, o meu agir, meu pensa-
mento. A minha força, minha 
fraqueza, eu fui chamado para 
a doação.

Ref. /:Neste ofertório, renovarei 
o meu desejo de servir. Mesmo 
sabendo que nada sou, eis-me, 
Senhor, aqui estou!

2. Quem me seguir terá que so-
frer, tomar a Cruz e ser pre-
gado. A cruz sem ti, quem vai 
suportar? Porém contigo não é 
nada.

3. Minha alegria é ser esperança, 
é ser sinal de esperança. Farei 
da vida a oblação, que tu fizeste 
ao Pai de todos nós.

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. Ao celebrar com reverência vos-
sos mistérios, nós vos suplicamos, 
ó Deus, que os dons oferecidos em 
vossa honra sejam úteis à nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.



Oração Eucarística
Div. Circunstâncias III
Jesus, Caminho p/ o Pai

(Missal, p. 854) 
P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 

dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai santo, Senhor do céu e 
da terra, por Cristo, Senhor nos-
so. Pela vossa palavra criastes o 
universo e e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, 
vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir 
seus passos. Ele é o caminho que 
conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e ávida que nos enche 
de alegria. Por vosso filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres criados para a glória de 
vosso nome, reunidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 758/D) Ref. Santo, santo, 
santo sois Senhor!/ Santo, santo, 
santo sois Senhor, nosso Deus!

1. O céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana nas alturas, hosana 
nas alturas!

2. Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas, hosa-
na nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistir 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.

A. O vosso filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo † e 
o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, du-
rante a última ceia, ele tomou 
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, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, P.A REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
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, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifí-
cio pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por 
toda a eternidade, entre os mem-
bros do vosso filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.

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

P. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso filho. Fortale-
cei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso papa (...) e o nosso 
bispo (...), com todos os bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o 
vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhe-se, de verdade, no serviço 
do evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as espe-

ranças, e andar juntos no caminho 
do vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vos-
sa face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos, ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventura-
da virgem Maria, com São José, seu 
esposo, com os apóstolos e mártires 
(santo do dia ou padroeiro) e todos 
os santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso filho.  
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. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
A. (Nº 855) 1. A ti, meu povo ama-

do da Aliança,/ se abre a Porta 
da misericórdia,/ do meu per-
dão, que é fonte de Esperança;/ 
que gera a paz, a vida e a con-
córdia.

Ref. /:Misericordiosos / mise-
ricordiosos / misericordiosos 
como o Pai!:/

2. Perdoa até setenta vezes sete ; 
/procura amar irmãos e inimi-
gos;/ celebra a volta de quem se 
converte;/  eEis o que peço aos 
meus irmãos e amigos.

3. O Pai ampara o órfão, a viú-
va./ Rejeita a regra do ‘dente 
por dente’,/ ois Ele envia o sol, a 
brisa, a chuva/ tanto a injusto e 
justo igualmente.

4. Vai ser sinal do meu amor ter-
nura:/ consola aflitos, perdoa as 
ofensas;/ reparte o pão e o teu 
amor que cura;/ faze orações, 
pratica a paciência (obras de 
misericórdia).

P. OREMOS. Ó Deus todo-po-
deroso, concedei-nos alcançar 



1. Vocação e missão da Igreja: 
Responder ao apelo do Senhor 
de sermos no mundo a certeza 
da partilha, milagre do amor.

Ref. Ajudai-nos a fome vencer; 
recordai-nos o que nós deve-
mos: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer.”

2. Jesus Cristo, pão da vida 
plena em sua mesa nos faz as-
sentar e sacia a nossa pobreza, 
para um mundo mais justo 
formar. 

3. Unidos nesse tempo propício 
de jejum, oração, caridade. re-
cordemos, pois é nosso ofício, 
cultivar e plantar a bondade.

4. A ausência da fraternidade 
nos leva a desviar o olhar do 
irmão que tem necessidade de 
valor, alimento e lugar. 

5. A fome agravada no mundo 
vem de uma visão arrogante, 
a carência do amor mais pro-
fundo que nos torna irmãos 
tão distantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar 
que se abra o nosso coração 
à alegria de poder partilhar o 
pão nosso em feliz oração.

Lembretes:
-Terça-feira, 45ª Romaria da Terra 

do Rio Grande do Sul, no As-
sentamento Integração-Irga, em 
Eldorado do Sul – tema: “Terra 
e Pão: em defesa dos territórios 
e produção da vida”.

- Quarta-feira de Cinzas – Início 
da Campanha da Fraternidade - 
Fraternidade e Fome - “Dai-lhes 
vós mesmos de comer!” (Mt 
14,16).

-Domingo – 1º Domingo da Qua-
resma A.

Ano Vocacional 2023
 Hino Oficial

1. Subiremos a montanha qual Je-
sus/ passaremos dia e noite em 
oração./ Ouviremos o Senhor a 
nos chamar/ a uma nova estação 
vocacional/ e o convite pra com 
ele hoje estar/ numa Igreja toda 
ela sinodal.

Ref. Emaús é aqui, onde arde o co-
ração./ Emaús é aqui, onde os pés 
se moverão!/ Emaús é aqui, como 
graça e oração!

2. Desceremos da montanha com 
Jesus,/trilharemos o caminho de 
Emaús/ a procura de irmãos crucifi-
cados/ a uma nova estação vocacio-
nal./ Aquecer os corações desconso-
lados/ numa Igreja toda ela sinodal.

Ref. Emaús somos nós, uma Igreja 
em saída./ Emaús somos nós, ju-
ventudes reunidas./ Emaús somos 
nós, no cuidado com a vida 

3. Abriremos nossos olhos em Jesus/ 
quando ele nos falar ao coração./ 
Mesa pronta, pão partido e parti-
lhado/ por uma nova estação vo-
cacional. Ele está e ficará ao nosso 
lado/ numa Igreja toda ela sinodal.

Ref. Emaús é assim: Despertar a 
multidão!/ Emaús é assim: Dis-
cernir a vocação!/ Emaús é assim: 
como graça e missão!

4. E seremos missionários com Je-
sus/ indo em busca destas novas 
gerações/ com Maria pelos cam-
pos e cidades, 

por uma nova estação vocacional./ 
No Espírito formar comunidades/ 
numa Igreja toda ela sinodal

Ref. Emaús é aqui, vou levar con-
solação. Emaús somos nós, onde 
houver desolação./ Emaús é as-
sim, uma graça e vocação!

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf: Eclo 1,1-10; Sl 92(93); 

Mc 9,14-29; dia 21, 3ªf, S. Pedro 
Damião: Eclo 2,1-13; Sl 36(37); 
Mc 9,30-37; dia 22, 4ªf, Quarta-
-Feira de 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 23, 5ªf, São Policar-
po: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 
6 (R/.Sl 39,5a); Lc 9,22-25; dia 
24, 6ªf: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 
9,14-15; dia 25, sáb.: Is 58,9b-
14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; dia 26, 
dom. 1º da Quaresma A:  Gn 
2,7-9; 3,1-7; Sl 50(51); Rm 5,12-
19 ou mais breve 5,12.17-19; Mt 
4,1-11 (Tentação de Jesus).

... a fome é também um desafio so-
cial, humanitário, uma situação 
que não se pode deixar de enfren-
tar, pois a fome de uns – a fome de 
uma só pessoa! – onera a todos nós, 
onera a sociedade inteira. (Texto-
-base da Campanha da Fraternida-
de  2023, apresentação, p. 6)
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a salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
4. RITOS FINAIS

(Avisos/ Compromisso)
Anim.: Para realizarmos o ideal da 

santidade, precisamos da oração, 
da participação na celebração li-
túrgica, do serviço generoso, do 
contínuo reconhecimento de nos-
sas faltas buscando o perdão de 
Deus e perdoando a todos.  

A. (Nº 832) Ref. Senhor, fazei de 
mim um instrumento de vossa 
paz. Senhor, fazei de mim um 
instrumento de vosso amor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Que Deus vos ilumine com o Sol 

da Justiça, para seguirdes por ca-
minhos de retidão e vossos passos 
serem de fé, vossos gestos, de paz, 
vossas relações, de solidariedade, 
vossas palavras, de amor. E que 
vos abençoe e acompanhe sempre 
Deus clemente e indulgente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Levai a todos o perdão e o amor. 

Ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.

A. Graças a Deus. 

Oração do 3º Ano Vocacional
do Brasil

Senhor Jesus, enviado do Pai e Un-
gido do Espírito Santo, que fazeis 
os corações arderem e os pés se 
colocarem a caminho, ajudai-nos 
a discernir a graça do vosso cha-
mado e a urgência da missão. 

Continuai a encantar famílias, 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, para que sejam capazes 
de sonhar e se entregar, com gene-
rosidade e vigor, a serviço do Rei-
no, em vossa Igreja e no mundo.

Despertai as novas gerações para a 
vocação aos Ministérios Leigos, 
ao Matrimônio, à Vida Consagra-
da e aos Ministérios Ordenados.

Maria, Mãe, Mestra e Discípula 
Missionária, ensinai-nos a ouvir o 
Evangelho da Vocação e a respon-
der com alegria. Amém!

Hino da Campanha
da Fraternidade 2023



Com o sinal da 
cinza em nossa 
fronte, expres-
samos nossa 
neces s idade 

da graça divina e manifestamos 
nossa disposição de vivermos a 
conversão quaresmal para a ce-
lebração central da vida cristã, a 
Páscoa, com a ajuda da Campa-
nha da Fraternidade. Ela nos lem-
bra a grave realidade da fome e a 
ordem de Jesus de se dar de comer 
a quem não tem alimento. Viven-
do mais intensamente a oração, o 
jejum, a prática do amor solidário, 
tornaremos nosso coração mais 
aberto à graça de Deus.

 
1. RITOS INICIAIS

A. (Nº 116) Ref. Volta, meu povo, 
ao teu Senhor e exultará teu 
coração. Ele será teu condutor, 
/:tua esperança de salvação!:/

1. Se confessas teu pecado, Ele 
é justo e compassivo, cantarás, 
purificado, os louvores do Deus 
vivo.

2. Nossas vidas tão dispersas, nos-
so Deus as juntará, e seremos 
novo povo, Ele nos renovará!

3. Se voltares ao Senhor, Ele a 
ti se voltará, pois imenso é seu 
amor e jamais se acabará!

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

A. Amém.
P. Que o amor infinito e o perdão 

generoso de Cristo, que nos con-
vida a segui-lo na Paixão para 
participar de sua vitória pascal, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

P. OREMOS. Concedei-nos, ó 
Deus todo-poderoso, iniciar 
com este dia de jejum o tempo 
da Quaresma, para que a peni-
tência nos fortaleça no com-
bate contra o espírito do mal. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário semanal, Paulinas-

-Paulus, p. 153-156)

1ª Leitura Jl 2,12-18
Rasgai o vosso coração e não as 

vossas vestes.
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, se ele se volta para 
vós e vos perdoa, e deixa atrás 
de si a bênção, oblação e libação 
para o Senhor, vosso Deus? Tocai 
trombeta em Sião, prescrevei o 
jejum sagrado, convocai a assem-
bleia; congregai o povo, realizai 
cerimônias de culto, reuni an-
ciãos, ajuntai crianças e lacten-
tes; deixe o esposo seu aposento, 
e a esposa, seu leito. Chorem, 
postos entre o vestíbulo 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! - La-
vai-me todo inteiro do pecado,* 
e apagai completamente a minha 
culpa!

2. Eu reconheço toda a minha ini-
quidade,* 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 
espírito decidido. - Ó Senhor, não 
me afasteis de vossa face,* nem 
retireis de mim o vosso Santo Es-
pírito!

4. Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo * e confirmai-me com espí-
rito generoso. - Abri meus lábios, 
ó Senhor, para cantar,* e minha 
boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2 
Reconciliai-vos com Deus. É agora 

o temo favorável. 
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 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a quarta-feira de cinzas/Ano A – 22.02.2023

- A conversão e a reconciliação para a frutuosa celebração da Páscoa
- CF: “Fraternidade e Fome” – “Dai-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16)
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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. (Nº 133) Jesus Cristo sois ben-

dito, o ungido de Deus Pai.
S. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 

não fecheis os corações como em 
Meriba!

A. Jesus Cristo....
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!
E o teu Pai, que vê o que está es-

condido te dará a recompensa.
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 das cinzas

(Uma ou mais pessoas –ministro/as 
– com as cinzas, fica(m) na frente 
de quem preside)

A. Ref. /:Misericórdia, nosso 
Deus, perdão! Misericórdia, ten-
de compaixão!:/

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 pecador, mas a sua conversão, 
escutai com bondade as nossas 
preces e dignai-vos abençoar (+) 
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.: Conscientes de nossa fra-
gilidade humana, mas dispostos 
a realizar a verdadeira conversão, 
aproximemo-nos para receber as 
cinzas sobre nossas cabeças. 

A. (Nº 129) 1. Converter ao Evan-
gelho, na palavra acreditar, ca-
ridade e penitência, quem as 
cinzas abraçar.

Ref. /:Não esqueças: somos pó, e 
ao pó vamos voltar.:/

2. Não as vestes, mas o peito, o 
Senhor manda rasgar, jejuai, 
mudai de vida, em Sua face a 
chorar.

3. Quão bondoso é nosso Deus, 
inclinado a perdoar, quem dos 
males se arrepende, compaixão 
vai encontrar.

4. Chora e diz o sacerdote, entre a 
porta e o altar, pela vida do meu 
povo vão meus lábios suplicar.

5. Convertei-vos, povo meu, do 
Senhor vamos lembrar, eis o 
tempo prometido, as ovelhas vem 
salvar.

L. Nós vos louvamos, Senhor Jesus 
Cristo, e bendizemos,

A. Porque pela vossa Santa Cruz 
remistes o mundo.

L. Bendita e louvada seja a Sagrada 
Paixão e Morte de nosso Senhor 
Jesus Cristo,

A. que quis padecer e morrer na 
Cruz para nos salvar.

Anim.: Com a reflexão sobre a 
fome, a Campanha da Fraterni-
dade nos exorta a partilhar o ali-
mento com que não o tem como 
compromisso da fé. Na dispo-
sição quaresmal de realizar este 
compromisso, rezemos a oração 
da Campanha da Fraternidade.

L. Pai de bondade, ao ver a multi-
dão faminta, 

A. vosso Filho se encheu de com-
paixão, abençoou, repartiu os 
cinco pães e dois peixes e nos 
ensinou: “dai-lhes vós mesmos 
de comer”. 

L. Confiantes na ação do Espírito 
Santo, vos pedimos: 

A. inspirai-nos o sonho de um 
mundo novo, de diálogo, justi-
ça, igualdade e paz; 

L. ajudai-nos a promover uma so-
ciedade mais solidária, 

A. sem fome, pobreza, violência e 
guerra; 

L. livrai-nos do pecado da indife-
rença com a vida. 

A. Que Maria, nossa mãe, inter-
ceda por nós para acolhermos 
Jesus Cristo em cada pessoa, 
sobretudo nas abandonadas, es-
quecidas e famintas. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 143) 1. Bendito és Tu, ó 

Deus Criador, revestes o mundo 
da mais fina flor; restauras o fra-
co que a Ti se confia. E junto aos 
irmãos, em paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus do universo, és Pai 
e Senhor, / por tua bondade re-
cebe o louvor!:/



2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, 
por quem aprendeu o gesto do 
amor: colher a fartura e ter a 
beleza, de ser a partilha dos fru-
tos da mesa!

3. Bendito és Tu, ó Deus Cria-
dor, fecundas a terra com vida 
e amor! A quem aguardava um 
canto de festa, a mesa promete 
eterna seresta!

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 sacrifício 
no começo da Quaresma, nós vos 
suplicamos, ó Deus, a graça de 
dominar nossos maus desejos pe-
las 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. 478)

Prefácio Quaresma IV
Os frutos da abstinência 

(Missal, p. 417)
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. (Nº 758/G) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus do universo. O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória! Hosana, hosana nas altu-
ras, hosana nas alturas. Bendito 
o que vem em nome do Senhor. 
Hosana, hosana nas alturas, ho-
sana nas alturas.

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: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

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

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

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.) com os bispos da 
Igreja e todos os ministros do vos-
so povo.

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

P. Lembrai-vos também dos (ou-
tros) nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressur-
reição 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. 

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

Comunhão
A. (Nº 153 – ou Hino da CF, adian-

te) Ref. Agora o tempo se cum-
priu, o reino já chegou, irmãos, 
convertam-se e creiam firmes 
no evangelho

1. Feliz aquele homem que não 
anda conforme os conselhos dos 
perversos;

2. Que não entra no caminho dos 
malvados, nem junto aos zom-
badores vai sentar-se;

3. Mas encontra seu prazer na lei 
de Deus e a medita, dia e noite, 
sem cessar.

4. Eis que ele é semelhante a uma 
árvore que à beira da torrente 
está plantada;

5. Ela sempre dá frutos a seu 
tempo e jamais as suas folhas 
vão murchar.

6. Pois Deus vigia o caminho dos 
eleitos mas a estrada dos malva-
dos leva à morte.

P. OREMOS. Ó Deus, fazei que se-
jamos ajudados pelo sacramento 
que acabamos de receber, para 
que o jejum de hoje vos seja 
agradável e nos sirva de remé-
dio. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Vivamos intensamente este 
tempo de renovação da vida cris-
tã que nos convida a retomar o 
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caminho batismal de inserção na 
comunidade cristã para uma vida 
de comunhão fraterna com todos 
e filial com Deus. 

A. (Nº 156) 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.

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 Espírito 
de sabedoria e fortaleza vos sus-
tente na luta contra o mal para po-
derdes celebrar a vitória da Pás-
coa. E que vos abençoe Deus de 
ternura e bondade, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

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

resma; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus.

Hino da Campanha
da Fraternidade 2023

1. Vocação e missão da Igreja: 
Responder ao apelo do Senhor 
de sermos no mundo a certeza 
da partilha, milagre do amor.

Ref. Ajudai-nos a fome vencer; 
recordai-nos o que nós devemos: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer.”

2. Jesus Cristo, pão da vida plena 
em sua mesa nos faz assentar e 
sacia a nossa pobreza, para um 
mundo mais justo formar. 

3. Unidos nesse tempo propício 
de jejum, oração, caridade. re-
cordemos, pois é nosso ofício, 
cultivar e plantar a bondade.

4. A ausência da fraternidade nos 
leva a desviar o olhar do irmão 
que tem necessidade de valor, 
alimento e lugar. 

5. A fome agravada no mundo vem 
de uma visão arrogante, a carên-
cia do amor mais profundo que 
nos torna irmãos tão distantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar 
que se abra o nosso coração à 
alegria de poder partilhar o pão 
nosso em feliz oração.

A Campanha da Fraternidade 
– é o modo brasileiro de celebra 

a Quaresma; Ela não esgota a 
Quaresma. Dá-lhe, porém, o 
tom, mostrando, a partir de uma 
situação bem específica, o que o 
pecado pode fazer quando não 
o enfrentamos. Por isso, a cada 
ano, recebemos um convite para 
viver a Quaresma à luz da Cam-
panha da Fraternidade em espí-
rito de conversão pessoal, comu-
nitária e social. 

Este ano, com o tema “Fraternida-
de e Fome”, somos convocados 
a considerar a fome como refe-
rência para nossa reflexão e nos-
so propósito de conversão. Te-
mos, sem dúvida, fome de Deus. 
Desejamos star com Ele e poder 
participar de seu amor e de sua 
misericórdia. Temos fome de 
paz, fraternidade, verdade, con-
córdia e tudo mais que efetiva-
mente nos humaniza. Durante 
o tempo da pandemia, no qual, 
por medidas sanitárias que bus-
cavam nos preservar, não pude-
mos ir às igrejas para comungar, 
sentimos fome do Pão do Céu. ...

Que esta Quaresma seja vivida 
em forte espírito de solidarieda-
de. Que nosso jejum abra nosso 
coração aos irmãos e irmãs que 
sofrem com a fome. Que nossa 
solidariedade seja intensificada. 
Que saibamos encontrar soluções 
criativas para a superação da 
fome, seja no nível mais imedia-
to, assistencial, seja no nível de 
toda a sociedade. Que, efetiva-
mente, se cumpra a responsabi-
lidade dos governantes, em seus 
diversos níveis, concretizando 
políticas públicas que atinjam a 
raiz deste vergonhoso flagelo... 

Objetivos permanentes da 
Campanha da Fraternidade 
(CF):

 - Despertar o espírito comunitá-
rio e cristão no povo de Deus, 
comprometendo, em particular, 
os cristãos na busca do bem co-
mum;

- Educar para a vida em frater-
nidade, a partir da justiça e do 
amor, exigência central do Evan-
gelho;

- Renovar a consciência da respon-
sabilidade de todos pela ação da 
Igreja na evangelização, na pro-
moção humana, em vista de uma 
sociedade justa e solidária (todos 
devem evangelizar e todos de-
vem sustentar a ação evangeliza-
dora e libertadora da Igreja).

Objetivo geral da CF 2023: Sen-
sibilizar a sociedade e a Igreja 
para enfrentarem o flagelo da 
fome, sofrido por uma multidão 
de irmãos e irmãs, por meio de 
compromissos que transformem 
esta realidade a partir do Evan-
gelho de Jesus Cristo. 

Objetivos específicos: - Com-
preender a realidade da fome à 
luz da fé em Jesus Cristo; des-
velar as causas estruturais da 
fome no Brasil; indicar as con-
tradições de uma economia que 
mata pela fome; aprofundar o 
conhecimento e a compreensão 
das exigências evangélicas e éti-
cas de superação da miséria e da 
fome; acolher o imperativo da 
Palavra de Deus, que nos conduz 
ao compromisso e à correspon-
sabilidade fraterna; investir es-
forços concretos em iniciativas 
individuais que levem à supera-
ção da miséria e da fome no Bra-
sil; estimular iniciativas de agri-
cultura familiar agroecológica e 
a produção de alimentos saudá-
veis; reconhecer e fomentar ini-
ciativas conjuntas entre comuni-
dade de fé e outras instituições 
da sociedade civil organizada; 
mobilizar a sociedade para que 
haja uma sólida política de ali-
mentação no Brasil, garantindo 
que todos tenham vida.(Texto-
-Base da CF2023, apresentação 
e objetivos, p. 5 a 9)

“E o Brasil sente fome. Milhões de 
brasileiros e brasileiras experi-
mentam a triste e humilhante si-
tuação de não poder se alimentar 
nem dar aos seus filhos e filhas 
o alimento indispensável a cada 
dia.” (Texto-base da Campanha 
da Fraternidade  2023, apresenta-
ção, p. 7)



Quarta-feira, 
com o rito das 
cinzas, inicia-
mos o tempo 
da preparação 
para a Páscoa, 
ajudados pela 
Campanha da 

Fraternidade sobre a fome, no em-
penho de lutar para que todos te-
nham o alimento necessário para 
seu sustento. Na disposição de 
deixar-nos conduzir pelo Espírito, 
como Cristo no deserto, podere-
mos vencer as tentações, crescer na 
comunhão fraterna e celebrar fru-
tuosamente a vitória sobre a morte 
e o pecado no mistério pascal.

P. (--- exortação no rito das cinzas: 
converta-se e creia no evangelho 
/ abertura das comemorações dos 
70 anos do Seminário N. Sra. de 
Fátima, quarta-feira ...). 

1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 116) Ref. Volta, meu povo, 

ao teu Senhor e exultará teu 
coração. Ele será teu condutor, 
/:tua esperança de salvação!:/

1. Se confessas teu pecado, Ele 
é justo e compassivo, cantarás, 
purificado, os louvores do Deus 
vivo.

2. Nossas vidas tão dispersas, nos-
so Deus as juntará, e seremos 
novo povo, Ele nos renovará!

3. Se voltares ao Senhor, Ele a 
ti se voltará, pois imenso é seu 
amor e jamais se acabará!

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

A. Amém.
P. A graça e o perdão de Cristo que, 

fiel ao Pai, na força do Espírito, 
vence as tentações, estejam con-
vosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. 
P/S (Nº 691). Senhor, que fazeis 

passar da morte para a vida quem 
ouve a vossa palavra, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P/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.
P/S. Senhor, que nos submetestes 

ao julgamento da vossa cruz, ten-
de piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus infinitamente misericordio-

so....
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. da 

Quar., Paulinas-Paulus, p. 105-
109)

1ª Leitura: Gn 2,7-9; 3,1-7
Criação e pecado dos primeiros 

pais.
L. Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus formou o homem 

do pó da terra, soprou-lhe nas 
narinas o sopro da vida e o ho-
mem tornou-se um ser vivente. 
Depois, o Senhor Deus plantou 
um jardim em Éden, ao orien-
te, e ali pôs o homem que havia 
formado. E o Senhor Deus fez 

brotar da terra toda sorte de ár-
vores de aspecto atraente e de 
fruto saboroso ao paladar, a ár-
vore da vida no meio do jardim. 
A serpente era o mais astuto de 
todos os animais dos campos que 
o Senhor Deus tinha feito. Ela 
disse à mulher: “É verdade que 
Deus vos disse: ‘Não comereis 
de nenhuma das árvores do jar-
dim?’” E a mulher respondeu à 
serpente: “Do fruto das árvores 
do jardim, nós podemos comer. 
Mas do fruto da árvore que está 
no meio do jardim, Deus nos dis-
se: ‘Não comais dele nem sequer 
o toqueis, do contrário, morre-
reis’”. A serpente disse à mulher: 
“Não, vós não morrereis. Mas 
Deus sabe que no dia em que 
dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão e vós sereis como Deus 
conhecendo o bem e o mal”. A 
mulher viu que seria bom comer 
da árvore, pois era atraente para 
os olhos e desejável para se al-
cançar conhecimento. E colheu 
um fruto, comeu e deu também 
ao marido, que estava com ela, 
e ele comeu. Então, os olhos dos 
dois se abriram; e, vendo que es-
tavam nus, teceram tangas para 
si com folhas de figueira. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 50 (51)
S. (Canto Lit. 2014, nº 5) Piedade, 

ó Senhor, tende piedade, pois pe-
camos contra Vós!

A. Piedade, ó Senhor, tende pie-
dade, pois pecamos contra Vós!

S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, 
misericórdia!* Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! - La-
vai-me todo inteiro do pecado,* 
e apagai completamente a minha 
culpa!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 1º domingo da Quaresma/Ano A – 26.02.2023

- A exemplo de Cristo e com sua graça, vencer as TENTAÇÕES
- CF: “Fraternidade e Fome” – “Dai-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16)
- Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão. 
- 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho.
- 70 anos do Seminário Diocesano N. Sra. de Fátima
Cor litúrgica: ROXO            Ano 45 - Nº 2618            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



2. Eu reconheço toda a minha ini-
quidade,* 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 
espírito decidido. - Ó Senhor, não 
me afasteis de vossa face,* nem 
retireis de mim o vosso Santo Es-
pírito!

4. Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo * e confirmai-me com espí-
rito generoso. - Abri meus lábios, 
ó Senhor, para cantar,* e minha 
boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: Rm 5,12.17-19 
Onde se multiplicou o pecado, aí 

superabundou a graça.
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Irmãos: Consideremos o seguin-

te: O pecado entrou no mun-
do por um só homem. Através 
do pecado, entrou a morte. E a 
morte passou para todos os ho-
mens, porque todos pecaram. 
Por um só homem, pela falta de 
um só homem, a morte começou 
a reinar. Muito mais reinarão na 
vida, pela mediação de um só, 
Jesus Cristo, os que recebem o 
dom gratuito e superabundante 
da justiça. Como a falta de um 
só acarretou condenação para 
todos os homens, assim o ato de 
justiça de um só trouxe, para to-
dos os homens, a justificação que 
dá a vida. Com efeito, como pela 
desobediência de um só homem a 
humanidade toda foi estabeleci-
da numa situação de pecado, as-
sim também, pela obediência de 
um só, toda a humanidade passa-
rá para uma situação de justiça. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 4,1-11 
A. (Nº 137) Louvor e glória a Ti, 

Senhor, Cristo Palavra, Palavra 
de Deus 

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

A. Louvor e glória....

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. 
Jesus jejuou durante quanta dias e 

foi tentado.
P. Naquele tempo, o Espírito con-

duziu Jesus ao deserto, para ser 
tentado pelo diabo. Jesus jejuou 
durante quarenta dias e quarenta 
noites, e, depois disso, teve fome. 
Então, o tentador aproximou-se 
e disse a Jesus: “Se és Filho de 
Deus, manda que estas pedras 
se transformem em pães!”. Mas 
Jesus respondeu: “Está escrito: 
‘Não só de pão vive o homem, 
mas de toda palavra que sai da 
boca de Deus’”. Então o diabo 
levou Jesus à Cidade Santa, co-
locou-o sobre a parte mais alta 
do Templo, e lhe disse: “Se és 
Filho de Deus, lança-te daqui 
para abaixo! Porque está escri-
to: ‘Deus dará ordens aos seus 
anjos a teu respeito, e eles te le-
varão nas mãos, para que não 
tropeces em alguma pedra’”. 
Jesus lhe respondeu: “Também 
está escrito: ‘Não tentarás o Se-
nhor teu Deus!’” Novamente, o 
diabo levou Jesus para um monte 
muito alto. Mostrou-lhe todos os 
reinos do mundo e sua glória, e 
lhe disse: “Eu te darei tudo isso, 
se te ajoelhares diante de mim, 
para me adorar”. Jesus lhe disse: 
“Vai-te embora, Satanás, porque 
está escrito: ‘Adorarás ao Senhor 
teu Deus e somente a ele presta-
rás culto’”. Então o diabo o dei-
xou. E os anjos se aproximaram 
e serviram a Jesus. - Palavra da 
Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 
creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Prece dos fiéis
P. Inspirados em Cristo, em sua 

oração e jejum no deserto, apre-
sentemos a Deus nossas preces 
comunitárias para sermos sempre 
fortes e nunca cedermos às tenta-
ções do mal.

A. Senhor, sede favorável à nossa 
súplica.

1. Para que os exercícios quares-
mais confirmem nossa fidelidade 
aos compromissos batismais, nós 
vos pedimos: 

2. Para que, pela Campanha da Fra-
ternidade, nos empenhemos pelo 
alimento para todos, exigência e 
concretização da solidariedade, 
vos pedimos:

3. Para que as atividades dos se-
tores de pastoral e os cursos de 
formação em nossa Diocese favo-
reçam o crescimento da vida das 
comunidades, vos pedimos:

4. Para que a programação cele-
brativa dos 70 anos do Seminário 
Diocesano N. Sra. de Fátima mo-
tive novas vocações ao ministério 
presbiteral e diaconal, vos pedi-
mos:

5. ...
P. Vivendo o 3º Ano Vocacional do 

Brasil, rezemos: 
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
Procissão e apresentação

das oferendas
(Nº 144) 1. Sê bendito, Senhor, 

para sempre, pelos frutos das 
nossas jornadas. Repartidos na 
mesa do Reino, anunciam a paz 
almejada.

Ref. Senhor da vida, Tu és a nos-
sa salvação. Ao prepararmos a 
Tua mesa, em Ti buscamos res-
surreição.

2. Sê bendito, Senhor, para sem-
pre, pelos mares, os rios e as 
fontes. Nos recordam a Tua jus-
tiça, que nos leva a um novo ho-
rizonte.

3. Sê bendito, Senhor, para sem-
pre, pelas bênçãos qual chuva 
torrente. Tu fecundas o chão 
desta vida, que abriga uma 
nova semente.

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 cora-
ção corresponda a estas oferendas 
com as quais iniciamos nossa ca-
minhada para a Páscoa. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Pref.: A tentação do Senhor 
(Missal, p. 181)

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. Enquan-
to esperamos a plenitude eterna, 
com os anjos e todos os santos, 
nós vos aclamamos, cantando a 
uma só voz: 

A. (Nº 758/A) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus/ do universo! 
O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. /:Hosana nas altu-
ras, hosana!:/ /:Bendito aquele 
que vem em nome do Senhor!:/ 
/:Hosana nas alturas, hosana!:/

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 sacrifí-
cio 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 
Senhor!

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: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

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

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! P. Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascen-
são ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferece-

mos em ação de graças este sacri-
fício 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 oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder 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 (...), 
--- (o nosso bispo ...), com os bis-
pos 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. 
Unidos 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 
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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)

Comunhão
A. (Nº 158) Ref. Quem vive à som-

bra do Senhor lhe diz na ora-
ção: “Sois meu Senhor e Deus, 
no qual confio inteiramente”.

1. Nenhum mal há de chegar per-
to de ti nem a desgraça baterá à 
tua porta.

2. Pois o Senhor deu uma ordem 
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:

4. Passarás por sobre cobras e 
serpentes, pisarás sobre leões e 
outras feras.

5. “Porque a mim se confiou, hei 
de livrá-lo e protegê-lo, pois 
meu nome ele conhece.

6. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e 
atendê-lo e a seu lado eu estarei 
em suas dores.

7. Hei de livrá-lo e de glória co-
roá-lo, e vou mostrar-lhe minha 
graça e salvação”.

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.: Em diversos pronuncia-
mentos, especialmente na Lauda-
to Si, Papa Francisco fala do com-
promisso de todos de preservar a 
criação inteira, o dom da vida de 
toda a pessoa, especialmente a 
mais pobre. 

A. (Nº 120) /:Voltai para o Se-
nhor de todo o coração, mudai 
as vossas obras em sinal de con-
versão.:/

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 
infinitamente misericordioso, 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. 

Hino da Campanha
da Fraternidade 2023

1. Vocação e missão da Igreja: 
Responder ao apelo do Senhor 
de sermos no mundo a certeza 
da partilha, milagre do amor.

Ref. Ajudai-nos a fome vencer; 
recordai-nos o que nós devemos: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer.”

2. Jesus Cristo, pão da vida plena 
em sua mesa nos faz assentar e 
sacia a nossa pobreza, para um 
mundo mais justo formar. 

3. Unidos nesse tempo propício 
de jejum, oração, caridade. re-
cordemos, pois é nosso ofício, 
cultivar e plantar a bondade.

4. A ausência da fraternidade nos 
leva a desviar o olhar do irmão 
que tem necessidade de valor, 
alimento e lugar. 

5. A fome agravada no mundo 
vem de uma visão arrogante, a 
carência do amor mais profun-
do que nos torna irmãos tão dis-
tantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar 
que se abra o nosso coração à 
alegria de poder partilhar o pão 
nosso em feliz oração.

Oração da Campanha
da Fraternidade 2023

L. Pai de bondade, ao ver a multi-
dão faminta, 

A. vosso Filho encheu-se de com-
paixão, abençoou, repartiu os 
cinco pães e dois peixes e nos 
ensinou: “dai-lhes vós mesmos 
de comer”. 

L. Confiantes na ação do Espírito 
Santo, vos pedimos: 

A. inspirai-nos o sonho de um 
mundo novo, de diálogo, justi-
ça, igualdade e paz; 

L. ajudai-nos a promover uma so-
ciedade mais solidária, 

A. sem fome, pobreza, violência e 
guerra; 

L. livrai-nos do pecado da indife-
rença com a vida. 

A. Que Maria, nossa mãe, inter-
ceda por nós para acolhermos 
Jesus Cristo em cada pessoa, 
sobretudo nos abandonados, es-
quecidos e famintos. Amém.

Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, no Centro 

Diocesano, reunião do Conselho 
Presbiteral.

- Terça-feira, 18h30, no Centro 
Diocesano, reunião do Conselho 
Econômico.

- Quarta-feira, 18h30 – Missa de 
abertura das Comemorações dos 
70 anos do Seminário N. Sra. do 
Rosário de Fátima, com a pre-
sença de todos os padres e, 20h, 
coquetel (convite especial aos 
ex-reitores e formadores)

05 – 2º Domingo da Quaresma A

Leituras da semana:
Dia 27, 2ªf, São Gregório de Na-

rek: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); 
Mt 25,31-46; Dia 28, 3ªf: Is 
55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15; 
Dia 1º, 4ªf, Jn 3,1-10; Sl 50(51); 
Lc 11,29-32; Dia 02, 5ªf: Est 
4,17; Sl 137(138); Mt 7,7-12; 
Dia 03, 6ªf: Ez 18,21-28; Sl 
129(130); Mt 5,20-26; Dia 04, 
Sáb., São Casimiro: Dt 26,16-
19; Sl 118(119); Mt 5,43-48; dia 
05, dom. 2º da Quaresma A: Gn 
12,1-4a; Sl 32(33); 2Tm 1,8b-10; 
Mt 17,1-9; (Transfiguração).

Ao falar da vida eterna, Jesus uti-
lizou a imagem do banquete (Mt 
22,2), mostrando-nos que o dese-
jo do banquete eterno deve se tra-
duzir em atitudes de compromisso 
com uma sociedade com alimento 
em todas as mesas. (Texto-base da 
Campanha da Fraternidade  2023, 
apresentação, p. 7)


