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2. Saudação

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável / da
conversão que te faz mais feliz, / da construção de um mundo sustentável, / “Casa
Comum”. É teu Senhor quem diz:
REFRÃO: Quero ver, como fonte o direito /
a brotar, a gestar tempo novo; / e a justiça,
qual rio em seu leito, / dar mais vida pra
vida do povo.

2. Eu te carrego sobre as minhas asas, /
te fiz a terra com mãos de ternura. / Vem,
povo meu, cuidar da nossa casa! / Eu sonho
o verde, o ar, a água pura.

3. Te dei um mundo de beleza e cores. / Tu
me devolves esgoto e fumaça. / Criei sementes de remédio e flores. / Semeias lixo pelas
tuas praças.
4. Justiça e paz, saúde e amor têm pressa.
/ Mas, não te esqueças, há uma condição:
/ o saneamento de um lugar começa / por
sanear o próprio coração.

5. Eu sonho ver o pobre, o excluído / sentar-se à mesa da fraternidade; / governo e povo
trabalhando unidos / na construção da nova
sociedade.

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

P. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de
Deus e a constância de
Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada

(Sl 42,1-2)

A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha
causa contra a gente sem piedade; do homem
perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó
Deus, o meu socorro.

3. Ato Penitencial

P. O Senhor disse: “Quem
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dentre vós estiver sem perdoe os nossos pecapecado, atire a primeira dos e nos conduza à vida
pedra”. Reconheçamo- eterna.
-nos todos pecadores e T. Amém.
perdoemo-nos mutuamente do fundo do 4. Oração
coração.
		
P. OREMOS: Senhor
(Momento de silêncio para o exame de consciência).
nosso Deus, dai-nos por
vossa graça caminhar
P. Senhor, que nos man- com alegria na mesma
dastes perdoar-nos mutu- caridade que levou o
amente antes de nos vosso Filho a entregaraproximar de vosso altar, -se à morte no seu amor
tende piedade de nós.
pelo mundo. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosT. Senhor, tende piedade de nós.
so Filho, na unidade do
P. Cristo, que, na cruz,
Espírito Santo.
destes o perdão aos pecadores, tende piedade de T. Amém.
nós.
Liturgia da Palavra

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que, confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,

L. Quem reconhece a ação misericordiosa de
Deus, relativiza todas as coisas e busca sempre
mais a verdade e o perdão.

5. Primeira Leitura

(Sentados) (Is 43,16-21)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem
no mar e um caminho entre águas impetuosas;
17
que pôs a perder carros e cavalos, tropas e
homens corajosos; pois estão todos mortos e
não ressuscitarão, foram abafados como mecha
16

de pano e apagaram-se: 18“Não relembreis
coisas passadas, não olheis para fatos antigos.
19
Eis que eu farei coisas novas, e que já estão
surgindo: acaso não as reconheceis? Pois abrirei
uma estrada no deserto e farei correr rios na
terra seca. 20Hão de glorificar-me os animais
selvagens, os dragões e os avestruzes, porque
fiz brotar água no deserto e rios na terra seca
para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. 21Este povo, eu o criei para mim e ele
cantará meus louvores.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho
(De pé)

6. Salmo Responsorial
[Sl 125(126)]

REFRÃO: Maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria!
1. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, * parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso
nossa boca, * nossos lábios, de canções.
2. Entre os gentios se dizia: “Maravilhas * fez
com eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco
o Senhor, * exultemos de alegria!

3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, * como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes
entre lágrimas, * ceifarão com alegria.
4. Chorando de tristeza sairão, * espalhando
suas sementes; cantando de alegria voltarão,
* carregando os seus feixes!

7. Segunda Leitura

perfeito. Mas corro para alcançá-lo, visto que
já fui alcançado por Cristo Jesus. 13Irmãos: eu
não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém,
eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu
me lanço para o que está na frente. 14Corro
direto para a meta, rumo ao prêmio, que, do
alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

(Fl 3,8-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses
Irmãos: 8Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste
em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por
causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como
lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido
a ele, 9não com minha justiça provindo da Lei,
mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a
justiça que vem de Deus, na base da fé. 10Esta
consiste em conhecer a Cristo, experimentar
a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me
semelhante a ele na sua morte, 11para ver se
alcanço a ressurreição dentre os mortos. 12Não
que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja

1. Porque és, Senhor, o Caminho, / que devemos nós seguir: / nós te damos, hoje e sempre,
toda glória e louvor!
2. Porque és, Senhor, a Verdade, / que devemos
aceitar: / nós te damos...
3. Porque és, Senhor, plena Vida, / que devemos nós viver: / nós te damos...

9. Evangelho

(Jo 8,1-11)

D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D.  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
D. NAQUELE TEMPO, 1Jesus foi para o monte das Oliveiras. 2De madrugada, voltou de
novo ao Templo. Todo o povo se reuniu em
volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los.
3
Entretanto, os mestres da Lei e os fariseus
trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, 4disseram a
Jesus: “Mestre, esta mulher foi surpreendida
em flagrante adultério. 5Moisés na Lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu?”
6
Perguntavam isso para experimentar Jesus
e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus,
inclinando-se, começou a escrever com o dedo
no chão. 7Como persistissem em interrogá-lo,
Jesus ergueu-se e disse: “Quem dentre vós não
tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma
pedra.” 8E tornando a inclinar-se, continuou
a escrever no chão. 9E eles, ouvindo o que
Jesus falou, foram saindo um a um, a começar
pelos mais velhos; e Jesus ficou sozinho, com a
mulher que estava lá, no meio do povo. 10Então

Jesus se levantou e disse: “Mulher, onde estão
eles? Ninguém te condenou?” 11Ela respondeu:
“Ninguém, Senhor.” Então Jesus lhe disse: “Eu
também não te condeno. Podes ir, e de agora em
diante não peques mais.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai
todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / que
foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
/ nasceu da Virgem Maria; / padeceu sob
Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e
sepultado. / Desceu à mansão dos mortos;
/ ressuscitou ao terceiro dia, / subiu aos
céus; / está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, / donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo;
/ na Santa Igreja Católica; / na comunhão
dos santos; / na remissão dos pecados; / na
ressurreição da carne; / na vida eterna. /
Amém.

12. Preces da Comunidade

P. Nosso Deus, rico em
misericórdia, não leva
em conta nossas faltas.
Ele manifesta o perdão
e a paz. Confiantes,
peçamos:
T. Ó Pai, perdoai-nos e salvai-nos!
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, no
firme exercício de sua missão, manifeste ao

mundo o valor do perdão, da misericórdia e
da reconciliação, rezemos:
2. Pela celebração do Ano Santo da Misericórdia, para que não nos cansemos de acolher e
transmitir esse imenso dom do Pai de Amor,
rezemos:
3. Por nossa comunidade e por todas as comunidades católicas do Brasil, para que, vivendo a
Campanha da Fraternidade, saibam dar testemunho da urgência em cuidarmos do planeta,
Casa Comum, presenteada pelo Criador a todas
as criaturas, rezemos:
4. Por nós, que hoje nos reunimos ao redor
do altar, para que, fortalecidos pela Palavra e
pela Eucaristia, saibamos construir um mundo
onde as pessoas encontrem a paz, e o planeta
seja preservado, peçamos:
(Outras preces.)

P. Proclamando as grandes maravilhas que fizestes por todo o povo, nós
vos pedimos, ó Pai, a
graça de constantemente reconhecer que nossa
justiça e santidade vêm
da fé em Cristo Jesus, que
convosco vive e reina, na
unidade do Espírito do
Santo.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
13. Canto das Ofertas

(Sentados)

REFRÃO: A Ti, ó Deus, celebra a criação

/ que aqui trazemos neste vinho e pão. /
A Ti, ó Deus, celebra a criação / que aqui
trazemos neste vinho e pão.
1. Conversão, esperança de vida, renovada na
fé e no amor, / com os frutos colhidos na terra
colocamos no altar do Senhor.
2. O infinito dos céus e dos mares, a beleza e
perfume da flor, / a magia dos nossos luares,
a Ti cantam por nós, seu louvor.
3. Tu ao homem confiaste o universo. Nós
queremos cumprir a missão / de tornar nosso
mundo fraterno, preservando o que deste ao
irmão.
4. Por um mundo mais justo e habitável cada
dia queremos lutar. / E o produto do nosso
trabalho em pão vivo se vai transformar.

14. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que o sacrifício da
Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo
ao céu, seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

15. Oração Sobre as

Oferendas

P. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos
filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam
purificados por este

sacrifício. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio da Quaresma, II

Quaresma, tempo de conversão

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao
Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

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. Para
renovar, na santidade,
o coração dos vossos
filhos e filhas, instituístes este tempo de graça

e salvação. Libertando-nos do egoísmo e das
outras paixões desordenadas, superamos o
apego às coisas da terra.
E, enquanto esperamos
a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo)
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus do
universo! / O céu e a terra proclamam a
vossa glória. / Hosana nas alturas! / Bendito
o que vem em nome do Senhor! / Hosana
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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

P. Estando para ser
entregue e abraçando
livremente a paixão, 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
tomou o cálice em
suas mãos, deu graças novamente, e o
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!

T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando, pois, a
memória da morte e
ressurreição do vosso
Filho, 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. E nós vos suplicamos
que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
T. 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 o nosso Bispo N.
e todos os ministros do
vosso povo.

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

P. Lembrai-vos também dos nossos irmãos
e irmãs que morreram
na esperança da ressurreição e de todos os
que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na
luz da vossa face.
T. 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, com São
José, seu esposo, com os
santos Apóstolos e todos
os que neste mundo vos
serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo,
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!

P. Por Cristo, com Cristo,
em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unida-

de do Espírito Santo, toda
a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão

P. Antes de participar do
banquete da Eucaristia,
sinal de reconciliação
e vínculo de união fraterna, rezemos, juntos,
como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão

Refrão: Teu Pão de Vida nos saciou. Nele
revelas teu grande amor. / Vamos lutar por um
mundo irmão, onde vivamos em comunhão.
1. Tu és grande, ó Senhor do Universo. Tu te
vestes de luz como um manto. / Nossa terra
sustentas no espaço e a revestes de graça, de
encanto.
2. Tu navegas nas asas do vento. Tua face em
mistério se encobre. / Sobre as nuvens fixaste
morada, mas habitas no humilde, no pobre.
3. Sobre a terra estendeste o oceano, como
vasto, infinito lençol. / Tu fixaste no espaço
as estrelas. Para a terra aquecer deste o sol.
4. Tu mandaste que as fontes brotassem das
entranhas da terra, a cantar. / Homens, aves
e todo ser vivo nelas vêm sua sede acalmar.
5. Tu plantaste no mundo criança a beleza da
planta e da flor, / que transformam os prados
floridos numa festa de graça e de cor.
6. Todo ser que criaste te louva, esperando
de Ti o sustento. / Se lhes abres as mãos, os
sacias, e se fartam de bens, num momento.
7. Tu criaste, por fim, o homem livre, como a
imagem fiel de tua glória, / e entregaste em suas
mãos este mundo, para nele viver sua história.

8. Deste ao homem poder sobre tudo, confiando-lhe a nobre missão / de zelar pelos bens
que criaste, preservando o que cabe ao irmão.
9. Vem, ó Pai, converter o teu povo, ele é santo
e também pecador! / Pra criarmos um mundo
mais justo, mais humano e mais rico em amor.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 8,10-11)
Mulher, ninguém te condenou? — Ninguém,
Senhor. — Nem eu te condeno. Vai, não peques
mais!

19. Ação de Graças
REFRÃO: Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in
aeternum misericordia eius”! (“eterna é a sua
misericórdia”!) / Criou o mundo com sabedoria - “in aeternum misericordia eius”! /
Conduz seu povo na história - “in aeternum
misericordia eius”! / Perdoa e acolhe os seus
filhos - “in aeternum misericordia eius”!

2. Demos graças ao Filho, Luz das gentes - “in
aeternum misericordia eius”! / Amou-nos
com um coração de carne - “in aeternum
misericordia eius”! /Dele recebemos, a Ele
nos doamos - “in aeternum misericordia
eius”! / O coração se abra a quem tem fome
e sede - “in aeternum misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons “in aeternum misericordia eius”! / Fonte de
todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeternum
misericordia eius”! / Por Ele confortados,
ofereçamos conforto - “in aeternum misericordia eius”! / O amor espera e tudo suporta
- “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in
aeternum misericordia eius”! / A terra espera
o Evangelho do Reino - “in aeternum misericordia eius”! / Graça e alegria a quem ama e
perdoa - “in aeternum misericordia eius”! /
Serão novos os céus e a terra - “in aeternum
misericordia eius”!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Concedei,
ó Deus todo-poderoso,
que sejamos sempre contados entre os membros
de Cristo cujo Corpo e
Sangue comungamos.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Rits Finais
21. Vivência
L. A liturgia de hoje chamou nossa atenção
para a força do pecado. Não estamos livres
da ganância, do egoísmo, da prepotência ou
do preconceito. Levemos para o nosso dia
a dia o compromisso de reconhecer nossos
pecados, mudar de vida; e no espírito da
Campanha da Fraternidade, aprendamos a
preservar nosso planeta, Casa Comum para
nós e para as gerações futuras.

22. Bênção Final e

Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos
vós, como concedeu ao
filho pródigo, a alegria
do retorno à casa.
T. Amém.

P. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma
verdadeira conversão.
T. Amém.

P. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente
na luta contra o mal, para
poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e
Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.

P. A alegria do Senhor
seja a vossa força; ide
em paz e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.

