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RITOS INICIAIS

  Anim. Chegou o 
tempo sagrado da Q uaresma e da 
Campanha da Fraternidade com 
seu forte teor ecumênico, pois al-
gumas Igrejas se unem para cla-
mar com o Profeta Amós: “Quero 
ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não 
seca” (Am 5,24). O Brasil, embora 
sétima economia do mundo, tem 
mais de 100 milhões de brasileiros 
sem saneamento básico. Por aí se 
vê como vivem os pobres. Por ou-
tro lado o consumo obsessivo está 
comprometendo a vida do plane-
ta.  Somente o direito e a justiça, 
aplicados com amor e cidadania, 
geram o cuidado com o planeta e 
preservam a vida na terra. 
  

1. ABERTURA 
(Lit. XIII Fx 1)

Senhor, eis aqui o teu povo, * 
que vem implorar teu perdão; 
* é grande o nosso pecado, * 
porém, é maior o teu coração.

1. Sabendo que acolheste Zaqueu, 
o cobrador, * E assim lhe devol-
veste tua paz e teu amor, * Tam-
bém, nos colocamos ao lado dos 
que vão * Buscar no teu altar a 
graça do perdão.

2. Revendo em Madalena a nossa 
própria fé, * Chorando nossas 
penas diante dos teus pés, * 
também, nós desejamos o nos-
so amor te dar, * porque só muito 
amor nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sempre 
confiar, * de erguer a nossa voz, 
de não desesperar, * olhando 
aquele gesto que o bom ladrão 

salvou, * não foi, também, por 
nós, teu sangue que jorrou?

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nossos co-
rações para o amor de Deus e a constância 
de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
Omite-se o Ato Penitencial

3. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Concedei-nos, ó Deus 
todo-poderoso, iniciar com este dia de jejum 
o tempo da Quaresma, para que a penitên-
cia nos fortaleça no combate contra o espíri-
to do mal. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. A oração, o jejum e a 
esmola são meios eficazes de con-
versão e reconciliação neste tempo 
favorável da Quaresma. 

4. PRIMEIRA LEITURA (Jl 2, 12-18)
Leitura do Livro do Profeta Joel.
12“Agora, diz o Senhor, voltai para mim 
com todo o vosso coração, com jejuns, 
lágrimas e gemidos; 13rasgai o coração, 
e não as vestes; e voltai para o Senhor, 
vosso Deus; ele é benigno e compas-
sivo, paciente e cheio de misericórdia, 
inclinado a perdoar o castigo”. 14Quem 
sabe, se ele se volta para vós e vos 
perdoa, e deixa atrás de si a bênção, 
oblação e libação para o Senhor, vos-
so Deus? 15Tocai trombeta em Sião, 
prescrevei o jejum sagrado, convocai a 
assembleia; 16congregai o povo, realizai 
cerimônias de culto, reuni anciãos, ajun-
tai crianças e lactentes; deixe o esposo 
seu aposento, e a esposa, seu leito. 
17Chorem, 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?” 18 En-
tão o Senhor encheu-se de zelo por sua 
terra e perdoou ao seu povo. - Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus. 

5. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 50(51) 

Misericórdia, o Senhor, pois 
pecamos.

1. Tende piedade, ó meu Deus, mise-
ricórdia! * Na imensidão de vosso 
amor, purificai-me! * Do meu peca-
do, todo inteiro, me lavai * 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 
pequei * e pratiquei o que é mau 
aos vossos olhos!
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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 Espírito!

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!

6. SEGUNDA LEITURA 
(2Cor 5,20-6,2)
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 20Somos embaixadores de 
Cristo, e é Deus mesmo que exorta 
através de nós. Em nome de Cris-
to, nós vos suplicamos: deixai-vos 
reconciliar com Deus. 21Aquele 
que não cometeu nenhum pecado, 
Deus o fez pecado por nós, para 
que nele nós nos tornemos justiça 
de Deus. 1Como colaboradores de 
Cristo, nós vos exortamos a não re-
ceberdes em vão a graça de Deus, 
2pois ele diz: “No momento favorá-
vel, eu te ouvi e no dia da salvação, 
eu te socorri”. É agora o momento 
favorável, é agora o dia da salva-
ção. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
/:Jesus Cristo, sois bendito, o un-
gido de Deus Pai. :/

Oxalá ouvísseis hoje sua voz: 
não fecheis o coração como em 
Meriba!

8. EVANGELHO
(Mt 6,1-6.16-18)

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, disse Jesus aos 
seus discípulos: 1“Ficai atentos para 
não praticar a vossa justiça na frente 
dos homens, só para serdes vistos 
por eles. Caso contrário, não rece-
bereis a recompensa do vosso Pai 
que está nos céus. 2Por isso, quando 
deres esmola, não toques a trombeta 
diante de ti, como fazem os hipócri-
tas nas sinagogas e nas ruas, para 

serem elogiados pelos homens. Em 
verdade vos digo: eles já receberam 
a sua recompensa. 3Ao contrário, 
quando deres esmola, que a tua mão 
esquerda não saiba o que faz a tua 
mão direita, 4de modo que a tua es-
mola fique oculta. E o teu Pai, que vê 
o que está oculto, te dará a recom-
pensa. 5Quando orardes, não sejais 
como os hipócritas, que gostam de 
rezar em pé, nas sinagogas e nas es-
quinas das praças, para serem vistos 
pelos homens. Em verdade vos digo: 
eles já receberam a sua recompen-
sa. 6Ao contrário, quando tu 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 recompensa. 16Quando je-
juardes, 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 recom-
pensa. 17Tu, porém, quando jejuares, 
perfuma a cabeça e lava o rosto, 
18para que os homens não vejam 
que tu estás jejuando, mas somente 
teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, 
que vê o que está escondido, te dará 
a recompensa”. - Palavra da Salvação
T. Glória a vós, Senhor.

9. HOMILIA
 

10. BÊNÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS 
CINZAS.

P. Caros irmãos e irmãs, roguemos 
insistentemente a Deus Pai que 
abençoe com a riqueza da sua gra-
ça estas cinzas, que vamos colocar 
sobre as nossas cabeças em sinal 
de penitência.

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
não quereis a morte do pecador, 
mas a sua conversão, escutai com 
bondade as nossas preces e dignai-
vos abençoar V 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 viver uma vida nova, à 
semelhança do Cristo ressuscitado. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

(Aspersão sobre as Cinzas com água 
benta e imposição das Cinzas).

P. Convertei-vos e crede no Evangelho.

11. DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS
/: “Convertei-vos e crede no 
Evangelho”, * Eis o tempo fa-
vorável! :/

1. Tirarei de vós um coração de pe-
dra, * e porei em vós um coração 
de carne! 

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

3. Retornai de coração arrependido, 
* porque Deus é compassivo e in-
dulgente!

12. DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 
(CD XIII, Fx 4) 
1. Pecador, agora é tempo de pesar e 

de temor * /: Serve a Deus despre-
za o mundo, já não sejas pecador! :/

2. Neste tempo sacrossanto o pecado 
faz horror: * /: Contemplando a cruz 
de Cristo, já não sejas pecador! :/

3. Vais pecando, vais pecando, vais 
de horror em mais horror: * /:Fi-
lho, acorda dessa morte, já não 
sejas pecador! :/

4. Passam meses, passam anos, 
sem que busques teu Senhor: * 
/:Como um dia para o outro, as-
sim morre o pecador! :/

5. Pecador arrependido, pobrezinho 
pecador, * /:Vem, abraça-te, con-
trito, com teu Pai, teu Criador! :/

6. Compaixão, misericórdia vos pe-
dimos, Redentor: * /:Pela Virgem, 
Mãe das Dores, perdoai-nos, 
Deus de amor! :/

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, iniciando a Quares-
ma, somos convidados a um olhar crí-
tico sobre nossa vida social e pessoal. 
A Igreja no Brasil convoca a todos para 
uma análise responsável e comprome-
tida com o planeta e  com a justiça em 
nosso País, tão desfigurado pela cor-
rupção, a fim de que possamos profe-
ticamente clamar: 
T. Quero ver o direito e a justiça reinando 
na terra! 
1. Diante do consumismo obsessivo, se-

jamos um sinal profético na luta mun-
dial para salvar o planeta e construir a 
justiça social. Digamos com fé:

2. Com todas as Igrejas que se com-
prometem com esta Campanha 
da Fraternidade, ousemos dizer: 



3

3. Com nossa Igreja de São Paulo, 
abracemos a causa dos pobres e 
a sobriedade daquela austerida-
de que sempre soube respeitar a 
vida na terra, ousamos dizer:  

4. Com a juventude e as crianças, es-
perança de um mundo novo, ousa-
mos dizer: 

5. Com todos os excluídos e margina-
lizados do progresso social, ousa-
mos dizer: 

6. Com todas as famílias que per-
dem seus filhos por doenças cau-
sadas pela falta de esgoto e sa-
neamento básico, ousamos dizer: 

7. Comprometidos com o jejum qua-
resmal e de mãos dadas, ousa-
mos dizer: 

(Outras intenções da Comunidade)

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano: 

T. Deus da vida, da justiça e do amor, / 
Vós fizestes com ternura o nosso pla-
neta, / morada de todas as espécies 
e povos. / Dai-nos assumir, na força 
da fé / e em irmandade ecumênica, / 
a corresponsabilidade na construção 
de um mundo sustentável / e justo, 
para todos. / No seguimento de Je-
sus, / com a Alegria do Evangelho / e 
com a opção pelos pobres.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
Liturgia XIV, (Fx 13) CF 2013 Fx 6

Todo povo sofredor * o seu 
pranto esquecerá * /: Pois o 
que plantou na dor * na alegria 
colherá! (bis)

1. Retornar do cativeiro, * fez-se so-
nho verdadeiro, * sonho de liber-
tação. * Ao voltarem os exilados, 
* Deus trazendo os deportados, * 
libertados pra Sião!

2. Nós ficamos tão felizes, * nossa 
boca foi sorrisos, * nossos lábios, 
só canções! * Nós vibramos de 
alegria: * “O Senhor fez maravi-
lhas”, * publicaram as nações!

3. Ó Senhor, Deus poderoso, * não 
esqueçais o vosso povo * a so-
frer na escravidão. * Livrai-nos 
do cativeiro, * qual chuvada de 
janeiro * alagando o sertão.

4. Semeando na agonia, * espa-
lhando cada dia * a semente do 
amanhã, * a colheita é uma ale-
gria, * muito canto e euforia: * É 
fartura, é Canaã.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
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.
P. Oferecendo-vos este sacrifício 
no começo da Quaresma, nós vos 
suplicamos ó Deus, a graça de do-
minar nossos maus desejos pelas 
obras de penitência e caridade, 
para que, purificados de nossas 
faltas, celebremos com fervor a pai-
xão do vosso Filho, que vive e reina 
para sempre.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio da Quaresma III: MR – Pau-
lus, 416 p.)
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 gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-podero-
so, por Cristo, Senhor nosso. Vós aco-
lheis nossa penitência como oferenda 
à vossa glória. O jejum e a abstinên-
cia que praticamos, quebrando nosso 
orgulho, nos convidam a imitar vossa 
misericórdia, repartindo o pão com os 
necessitados. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, nós vos aclama-
mos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espíri-
to, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo V e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, 

deu graças e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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 tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso bispo Odilo e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança 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 vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar 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 ser-
viram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
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CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino ensi-
namento, ousamos dizer:
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, ...
T. Amém.
P. A paz do Senhor...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO
(CD XIII (Fx 6)

Reconciliai-vos com Deus * em 
nome de Cristo rogamos, * que 
não recebais em vão * sua gra-
ça, seu perdão; * eis o tempo 
favorável, * o dia da salvação!

1.Quem tem sede, venha à fonte, * 
quem tem fome, venha à mesa, 
* vinho, trigo, leite e mel * come-
reis, manjar do céu!

- Vinde, vinde, e se me ouvirdes, * vida 
nova vivereis, * aliança nós fare-
mos, * minha promessas cumprirei!

2. Um sinal de vós farei, * das na-
ções sereis o Guia, * chamareis 
os que estão longe * e virão todos 
um dia.

- Ao Senhor vinde e buscai, * pois 
se deixa encontrar, * ao Senhor 
vinde, invocai , * pois tão perto 
Ele está!

3. O mau, deixe sua maldade, * pe-
cador, deixe seus planos, * ao 
Senhor volte e verá * o perdão de 
seus enganos.

- Meu pensar não é o vosso, * vosso 
agir não é o meu, * tão distantes 
um do outro, * quanto a terra está 
do céu!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, fazei 
que sejamos ajudados pelo sacra-
mento que acabamos de receber, 
para que o jejum de hoje vos seja 
agradável e nos sirva de remédio. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PADROEIRO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa 
Arquidiocese, /discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo:/ ensina-nos 
a acolher a Palavra de Deus / e abre 
nossos olhos à verdade do Evange-
lho. / Conduze-nos ao encontro com 
Jesus, / contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós coragem 
e ardor missionário, / para testemu-
nharmos a todos / que Deus habita 
esta Cidade imensa /e tem amor pelo 
seu povo! /Intercede por nós e pela 
Igreja de São Paulo, / ó santo após-
tolo de Jesus Cristo! Amém
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RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

(Tempo da Quaresma: MR -  Paulus, 
521 p. ) 

21. CANTO FINAL 
Hino da CF Ecumênica 2016 
L.: Tico Tico / M.: Águia Dourada
1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável 

* Da conversão que te faz mais fe-
liz. * Da construção de um mundo 
sustentável, * “Casa comum” - é teu 
Senhor quem diz: 
Quero ver, como fonte, o direi-
to * 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 sob as minhas asas; 
* Te fiz a terra com mãos de ter-
nura; * Vem, povo meu, cuidar da 
nossa asa! * 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 sanea-
mento de um lugar começa * Por 
sanear o próprio coração.

5. Eu sonho ver o pobre, o excluído 
* Sentar-se à mesa da fraternida-
de; * Governo e povo trabalhan-
do unidos, * Na construção da 
nova sociedade.

l 5ª-: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/. cf. Sl 39[40],5a); Lc 9,22-25 

l 6ª-: Is 58,1-9a;Sl 50(51),3-4.5-6a.18-19(R/. 19b); Mt 9,14-15 

l Sáb.-: Is 58,9b-14; Sl 85(86),1-2.3-4.5-6 (R/. 11a); Lc 5,27-32 

l 1º DOMINGO DA QUARESMA. Dt 26,4-10; Sl 90(91),1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R/. cf. 15b); Rm 

10,8-13; Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus)
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