
17. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer:
T.  Pai nosso...    (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
1. O meu Reino tem muito a dizer, / não 
se faz como quem procurou / aumentar os 
celeiros bem mais e sorriu. / Insensato, que 
vale tais bens, / se hoje mesmo terás o teu 
fim? / Que tesouros tu tens pra levar além. 
REFRÃO: Sim, Senhor, nossas mãos / 
vão plantar o teu Reino. / O teu Pão vai 
nos dar teu vigor, tua paz. 
2. O meu Reino se faz bem assim: / Se uma 
ceia quiseres propor, / não convide amigos, 
irmãos e outros mais. / Sai à rua a procura 
de quem / não puder recompensa te dar, /
que o teu gesto lembrado será por Deus. 
3. O meu Reino quem vai compreender? / 
Não se perde na pressa que tem, / sacer-
dote e levita que vão se cuidar. / Mas, 
se mostra em quem não se contém, / se 
aproxima e procura o melhor / para o 
irmão agredido que viu no chão. 
4. O meu Reino não pode aceitar, / quem 
se julga maior que os demais / por cumprir 
os preceitos da lei, um a um; / a humildade 
de quem vai além / e se empenha e procura 
o perdão, / é o terreno onde pode brotar a 
paz. 
5. O meu Reino é um apelo que vem, / 
transformar as razões do viver, / que te 
faz desatar tantos nós que ainda tens. / 
Dizer sim é saberes repor / tudo quanto 
prejuízo causou, / dar as mãos , repartir, 
acolher, servir!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Mt 4,4) 

Não só de pão vive o homem, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus.

19. Canto de Ação de Graças
1. Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra, 
/ que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. /  
Queremos ser os teus parceiros na tarefa 
/ de “cultivar o bem, guardar a criação”.

REFRÃO: Da Amazônia até os Pampas, 
/ do Cerrado aos Manguezais; / chegue a 
ti o nosso canto / pela vida e pela paz (2x)

2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, 
/ feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! / 
E pra cuidar a tua obra nos chamaste / 
a preservar e cultivar tão grande dom.
3. Por toda a costa do país espalhas vida; 
/ são muitos rostos – da Caatinga ao Pan-
tanal:  / negros e índios, camponeses: gente 
linda, / lutando juntos por um mundo 
mais igual.
4. Senhor, agora nos conduzes ao deserto / 
e, então nos falas, com carinho, ao coração, 
/ pra nos mostrar que somos povos tão 
diversos, / mas um só Deus nos faz pulsar 
o coração.
5. Se contemplamos essa “mãe” com reve-
rência, / não com olhares de ganância ou 
ambição, / o consumismo, o desperdício, a 
indiferença / se tornam luta, compromisso 
e proteção.
6. Que entre nós cresça uma nova ecolo-
gia,  / onde a pessoa, a natureza, a vida, 
enfim, /  possam cantar na mais perfeita 
sinfonia /  ao Criador que faz da terra o 
seu jardim.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que nos alimentas-
tes com este pão que nutre a fé, incentiva 
a esperança 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.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Jesus Cristo hoje nos convidou à esco-
lha entre os valores de Deus e a rendição 
diante do poder, das riquezas e do prazer, 
vistos como valores absolutos para dirigir 
nossa vida. Voltemos aos nossos lares na 
certeza de que tudo isso vale somente como 
instrumento destinado à vida de todas as 
pessoas.

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 pró-
digo, a alegria do retorno à casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção 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.
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE EM 
FAMÍLIA

A celebração da Quaresma e da Campanha da 
Fraternidade se enriquece ainda mais com a 
participação nos pequenos grupos, que se reú-
nem semanalmente para rezar, conversar, abrir o 
coração e agir em nome de Jesus Cristo. O livreto, 
com os textos dos encontros, está à disposição 
em todas as paróquias. É só reunir os familiares, 
os vizinhos e os amigos e começar os encontros.

VIA SACRA
Neste tempo quaresmal, somos convidados ao 
piedoso exercício da Via-Sacra, que nos recorda 
os sofrimentos de Cristo e de tantos irmãos e 
irmãs. Aproveitemos o material especialmente 
elaborado para nossa Arquidiocese, celebrando, 
em comunidade e em clima de missão, os misté-
rios da Paixão do Senhor.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo!  Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta 
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu 
o recebi de vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Eis o tempo de conversão! Eis 
o dia da salvação! / Ao Pai voltemos! Jun-
tos andemos! / Eis o tempo de conversão!
1. Os caminhos do Senhor são verdade, 
são amor. / Dirigi os passos meus, em vós 
espero, ó Senhor! / Ele guia ao bom cami-
nho quem errou e quer voltar. / Ele é bom, 
fiel e justo. Ele busca e vem salvar.
2. Viverei com o Senhor. Ele é o meu sus-
tento.  / Eu confio mesmo quando minha 
dor não mais aguento. / Tem valor aos 
olhos seus meu sofrer e meu morrer. / 
Libertai o vosso servo e fazei-o reviver!
3. A Palavra do Senhor é a luz do meu 
caminho. / Ela é vida, é alegria. Vou guar-
dá-la com carinho. / Sua Lei, seu Manda-
mento é viver a caridade. / Caminhemos 
todos juntos, construindo a unidade.

2. Saudação
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 cons-
tância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 90,15-16) 

Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, 
estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo 
e glorificá-lo e lhe darei longos dias. 

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus não nos disse que as ten-
tações deixariam de existir. Ele nos ensinou 
e nos fortalece a vencer a tentação.   
                            (Silêncio para o exame de consciência)

P. Pelas vezes que cedemos à tentação do 
dinheiro e dos bens materiais, não prati-
cando o desapego, a sobriedade e a partilha, 
tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Pelas vezes que cedemos à tentação 
do consumo, do acúmulo do supérfluo, 
esquecendo-nos de trabalhar por um 
mundo mais justo, fraterno e solidário, 
manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 

4. Oração
P. OREMOS: Concedei-nos, ó Deus oni-
potente, que, ao longo desta Quaresma, 
possamos progredir no conhecimento de 
Jesus Cristo e corresponder a seu amor por 
uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Em seu amor, Deus está sempre próximo 
de nós, chamando-nos à fidelidade e à 
vitória sobre a tentação.

5. Primeira Leitura
(Sentados)  (Gn 2,7-9; 3,1-7)

Leitura do Livro do Gênesis 
7O Senhor Deus formou o homem do pó 
da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da 
vida e o homem tornou-se um ser viven-
te. 8Depois, o Senhor Deus plantou um 
jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o 
homem que havia formado. 9E o Senhor 
Deus fez brotar da terra toda sorte de 
árvores de aspecto atraente e de fruto 
saboroso ao paladar, a árvore da vida no 
meio do jardim e a árvore do conheci-
mento do bem e do mal. 3,1A 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 nenhu-
ma das árvores do jardim?’” 2E a mulher 
respondeu à serpente: “Do fruto das 
árvores do jardim, nós podemos comer. 
3Mas do fruto da árvore que está no meio 
do jardim, Deus nos disse: ‘Não comais 
dele nem sequer o toqueis, do contrário, 

Ano A – no 19 – 5 de março de 2017

1o Domingo da Quaresma
O primeiro passo para se viver a Quaresma e seu convite à conversão consiste em 
reconhecer e, mais ainda, vencer a tentação. A Campanha da Fraternidade deste ano, 
ao mesmo tempo em que nos alerta para os biomas e sua destruição, nos lembra que 
precisamos amadurecer espiritualmente superando, com a graça de Jesus Cristo, as 
tentações do poder, da riqueza e do prazer. Destas decorrem todas as demais.

Entrada: Pe. José Weber; Aclamação: Irmã Míria T. Kolling; 
Ofertas: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti;  Comunhão: Fr. Fabreti e Ação Graças: Pe. José Antônio de Oliveira e Wanderson Luís de Freitas da Silva.
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morrereis.’” 4A serpente disse à mulher: 
“Não, vós não morrereis. 5Mas Deus sabe 
que no dia em que dele comerdes, vossos 
olhos se abrirão e vós sereis como Deus 
conhecendo o bem e o mal.” 6A mulher 
viu que seria bom comer da árvore, pois 
era atraente para os olhos e desejável para 
se alcançar conhecimento. E colheu um 
fruto, comeu e deu também ao marido, 
que estava com ela, e ele comeu. 7Então, 
os olhos dos dois se abriram; e, vendo 
que estavam nus, teceram tangas para si 
com folhas de figueira. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 50(51)]

REFRÃO: Piedade, ó Senhor, tende 
piedade, pois pecamos contra vós. 
1. Tende piedade, ó meu Deus, miseri-
córdia! * Na imensidão de vosso amor, 
purificai-me! Lavai-me todo inteiro do 
pecado, * e apagai completamente a minha 
culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniquida-
de, * o meu pecado está sempre à minha 
frente. Foi contra vós, só contra vós, que 
eu pequei, * e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos!
3. Criai em mim um coração que seja 
puro, * dai-me de novo um espírito deci-
dido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa 
face, * nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo * 
e confirmai-me com espírito generoso! 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, * 
e minha boca anunciará vosso louvor! 

7. Segunda Leitura (Rm 5,12-19)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: 12Consideremos o seguinte: O 
pecado entrou no mundo por um só 
homem. Através do pecado, entrou a 
morte. E a morte passou para todos os 
homens, porque todos pecaram. [13Na 
realidade, antes de ser dada a Lei, já havia 
pecado no mundo. Mas o pecado não pode 
ser imputado, quando não há lei. 14No 
entanto, a morte reinou, desde Adão até 
Moisés, mesmo sobre os que não peca-
ram como Adão — o qual era a figura 
provisória daquele que devia vir. 15Mas 
isso não quer dizer que o dom da graça 
de Deus seja comparável à falta de Adão! 

A transgressão de um só levou a multidão 
humana à morte, mas foi de modo bem 
superior que a graça de Deus, ou seja, o 
dom gratuito concedido através de um 
só homem, Jesus Cristo, se derramou em 
abundância sobre todos. 16Também, o dom 
é muito mais eficaz do que o pecado de 
um só. Pois a partir de um só pecado o 
julgamento resultou em condenação, mas 
o dom da graça frutifica em justificação, 
a partir de inúmeras faltas.] 17Por um só 
homem, pela falta de um só homem, a 
morte começou a reinar. Muito mais rei-
narão na vida, pela mediação de um só, 
Jesus Cristo, os que recebem o dom gratui-
to e superabundante da justiça. 18Como a 
falta de um só acarretou condenação para 
todos os homens, assim o ato de justiça 
de um só trouxe, para todos os homens, 
a justificação que dá a vida. 19Com efeito, 
como pela desobediência de um só homem 
a humanidade toda foi estabelecida numa 
situação de pecado, assim também, pela 
obediência de um só, toda a humanida-
de passará para uma situação de justiça. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho  (De pé) 

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

9. Evangelho (Mt 4,1-11)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 1o Espírito con-
duziu Jesus ao deserto, para ser tentado 
pelo diabo. 2Jesus jejuou durante qua-
renta dias e quarenta noites, e, depois 
disso, teve fome. 3Então, o tentador 
aproximou-se e disse a Jesus: “Se és 
Filho de Deus, manda que estas pedras 
se transformem em pães!” 4Mas Jesus 
respondeu: “Está escrito: ‘Não só de 
pão vive o homem, mas de toda pala-
vra que sai da boca de Deus.’” 5Então 

o diabo levou Jesus à Cidade Santa, 
colocou-o sobre a parte mais alta do 
Templo, 6e lhe disse: “Se és Filho de 
Deus, lança-te daqui abaixo! Porque 
está escrito: ‘Deus dará ordens aos seus 
anjos a teu respeito, e eles te levarão 
nas mãos, para que não tropeces em 
alguma pedra.’” 7Jesus lhe respondeu: 
“Também está escrito: ‘Não tentarás o 
Senhor teu Deus!’” 8Novamente, o diabo 
levou Jesus para um monte muito alto. 
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e 
sua glória, 9e lhe disse: “Eu te darei tudo 
isso, se te ajoelhares diante de mim, para 
me adorar.” 10Jesus lhe disse: “Vai-te 
embora, Satanás, porque está escrito: 
‘Adorarás ao Senhor teu Deus e somente 
a ele prestarás culto.‘” 11Então o diabo 
o deixou. E os anjos se aproximaram e 
serviram a Jesus. 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 Espí-
rito Santo; / nasceu da Virgem Maria; 
/ padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao ter-
ceiro 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. Apresentemos ao Pai as nossas preces, 
na certeza de que, no Filho, seremos for-
talecidos contra toda tentação.
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que 
resista a toda tentação e testemunhe sua 
confiança somente na força da Palavra de 
Deus, rezemos ao Senhor: 
T. Senhor, escutai a nossa prece. 
2. Por nossa comunidade, para que, atra-
vés da oração, da solidariedade e da mis-
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são, seja um instrumento de vitória sobre 
a tentação, rezemos ao Senhor: 
3. Pela Campanha da Fraternidade, para 
que, através dela, aprendamos a respeitar 
a natureza e preservar os biomas, rezemos 
ao Senhor:
4. Pelos irmãos e irmãs que, sucumbindo 
à tentação, deixaram-se levar pelo mal, 
causando sofrimento a si e aos demais, 
para que, através da ajuda fraterna, liber-
tem-se e bendigam ao Deus de todo Bem, 
rezemos ao Senhor:
5. Por todos os que estão sofrendo, para 
que a dor não se torne tentação à revolta 
e à blasfêmia, rezemos ao Senhor:
                              (Outras intenções da comunidade.)

P. Deus eterno e todo-poderoso, concedei 
que, ao longo desta Quaresma, possamos, a 
exemplo do vosso amado Filho Jesus, resistir 
a toda tentação e celebrar com júbilo as 
festas pascais. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.  

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Tanto que esperou pudesse um dia / 
chegar bem perto, dizendo tudo. / Se não 
conseguiu como queria, / o seu silêncio 
não ficou mudo.
REFRÃO: Ela muito amou. Tem a 
minha paz. / Vai seguir caminho sem 
temor! / Sabe quem eu sou e será capaz 
/ de espalhar na terra o meu amor!
2. Ela ultrapassou toda medida, / não 
lhe bastando meros preceitos. / Lágrimas, 
perfume, que acolhida!  / Nem se impor-
tando com preconceitos.
3. Se ninguém ousou dizer bem claro / o 
que pensava daquele gesto, / Ele revelou 
como era raro / esse carinho tão manifesto.
4. Ele é sempre mais que um convidado: / 
se põe à mesa, nutrindo a vida, / olha os 
corações e põe de lado / toda aparência, 
cura a ferida.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício 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. Fazei, ó Deus, que o nosso coração cor-
responda a estas oferendas com as quais 
iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio
A tentação do Senhor
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 nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre 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 observância 
quaresmal. Desarmando as ciladas do 
antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o 
fermento da maldade. Celebrando agora o 
mistério pascal, nós nos preparamos para 
a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos 
a plenitude eterna, com os anjos e todos 
os santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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 gra-

ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE 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 ressur-
reição.
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, 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 reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!
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 res-
surreição 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 unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T. Amém.


