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RITOS INICIAIS
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 Es-
pírito Santo.
T. Amém!
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 A n i m . C e l e b r a -
mos neste domingo a vitória de  
Cristo sobre as tentações do deser-
to, onde Jesus mostra que o jejum, 
a oração e a caridade são meios 
eficazes para vencermos as ciladas 
do Inimigo. Somente com o cora-
ção purificado, podemos restabele-
cer as relações fraternas, respeitar 

o planeta que nos abriga enquanto 
casa comum e viver o direito e a 
justiça na vida social, como propõe 
a Campanha da Fraternidade.

 
3. ATO PENITENCIAL

P. O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com con-
fiança a misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que nos mandastes per-
doar-nos mutuamente antes de nos 
aproximar do vosso altar, tende pie-
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que na cruz destes o perdão 
aos pecadores, tende piedade de nós.
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 com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Concedei-nos, ó 
Deus onipotente, que, ao longo desta 
Quaresma, possamos progredir no co-
nhecimento de Jesus Cristo e correspon-
der a seu amor por uma vida santa. Por 
N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

  Anim. Jesus mostra 
que a oração e o jejum são meios efi-
cazes contra as tentações do deserto, 
presentes na natureza humana, e moti-
vações para as ciladas do Inimigo. Ou-
çamos com atenção. 

5. PRIMEIRA LEITURA 
(Dt 26, 4-10)
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Assim Moisés falou ao povo: 4“O 
sacerdote receberá de tuas mãos a 
cesta e a colocará diante do altar do 
Senhor teu Deus. 5Dirás, então, na 
presença do Senhor teu Deus: ‘Meu 
pai era um arameu errante, que 
desceu ao Egito com um punhado 
de gente e ali viveu como estran-
geiro. Ali se tornou um povo grande, 
forte e numeroso. 6Os egípcios nos 
maltrataram e oprimiram, impon-
do-nos uma dura escravidão. 7Cla-
mamos, então, ao Senhor, o Deus 
de nossos pais, e o Senhor ouviu a 
nossa voz e viu a nossa opressão, 
a nossa miséria e a nossa angústia. 
8E o Senhor nos tirou do Egito com 
mão poderosa e braço estendido, 
no meio de grande pavor, com si-
nais e prodígios. 9E conduziu-nos 
a este lugar e nos deu esta terra, 
onde correm leite e mel. 10Por isso, 
agora trago os primeiros frutos da 
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terra que tu me deste, Senhor’. De-
pois de colocados os frutos diante 
do Senhor teu Deus, tu te incli-
narás em adoração diante dele”.  
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 90 (91) (CD XIV - Fx 15)

Em minhas dores, ó Senhor, per-
manecei junto de mim!

1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo 
* e vive à sombra do Senhor oni-
potente, * diz ao Senhor: “sois meu 
refúgio e proteção, * sois o meu 
Deus, no qual confio inteiramente”.

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

3. Haverão de te levar em suas 
mãos, * para os teus pés não se 
ferir n’alguma pedra: * passarás 
por sobre cobras e serpentes, * 
pisarás sobre leões e outras feras.

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

7. SEGUNDA LEITURA 
(Rm 10, 8-13)
Leitura da Carta de São Paulo aos  
Romanos.
Irmãos, 8O que diz a Escritura? “A pala-
vra está perto de ti, em tua boca e em 
teu coração”. Essa palavra é a palavra 
da fé, que nós pregamos. 9Se, pois, com 
tua boca confessares Jesus como Se-
nhor e, no teu coração, creres que Deus 
o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 
10É crendo no coração que se alcança a 
justiça e é confessando a fé com a boca 
que se consegue a salvação. 11Pois a 
Escritura diz: “Todo aquele que nele 
crer não ficará confundido”. 12Portanto, 
não importa a diferença entre judeu e 
grego; todos têm o mesmo Senhor, que 
é generoso para com todos os que o in-
vocam. 13De fato, todo aquele que invo-
car o nome do Senhor será salvo. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
/: Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, 
Palavra de Deus :/

O homem não vive somente de 
pão, * mas de toda palavra da 
boca de Deus!

9. EVANGELHO 
(Lc 4, 1-13)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1Jesus, cheio do Espí-
rito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, 
ele era guiado pelo Espírito. 2Ali foi tentado 
pelo diabo durante quarenta dias. Não co-
meu nada naqueles dias e, depois disso, 
sentiu fome. 3O diabo disse, então, a Je-
sus: “Se és Filho de Deus, manda que esta 
pedra se mude em pão”. 4Jesus respon-
deu: “A Escritura diz: ‘Não só de pão vive 
o homem’”. 5O diabo levou Jesus para o 
alto, mostrou-lhe por um instante todos os 
reinos do mundo 6e lhe disse: “Eu te darei 
todo este poder e toda a sua glória, porque 
tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo 
a quem eu quiser. 7Portanto, se te prostra-
res diante de mim em adoração, tudo isso 
será teu”. 8Jesus respondeu: “A Escritura 
diz: ‘Adorarás o Senhor teu Deus, e só a 
ele servirás’”. 9Depois o diabo levou Jesus 
a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais 
alta do Templo, e lhe disse: “Se és Filho 
de Deus, atira-te daqui abaixo! 10Porque 
a Escritura diz: ‘Deus ordenará aos seus 
anjos a teu respeito, que te guardem com 
cuidado!’ 11E mais ainda: ‘Eles te levarão 
nas mãos, para que não tropeces em al-
guma pedra’”. 12Jesus, porém, respondeu: 
“A Escritura diz: ‘Não tentarás o Senhor 
teu Deus’”. 13Terminada toda a tentação, o 
diabo afastou-se de Jesus, para retornar 
no tempo oportuno. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. HOMILIA

11. PROFISSÃO DE FÉ
P. 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; /nasceu da Virgem Maria;/ 
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; /ressuscitou ao 
terceiro dia, / subiu aos céus; / está sen-
tado 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.

T. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, no início desta Quares-
ma, imploremos ao Pai que em sua infini-
ta misericórdia alimente nosso profundo 
desejo de conversão. Rezemos juntos: 
T. Iluminai-nos, Senhor, no de-
serto das tentações!
1. Protegei, ó Pai, a Santa Igreja em 

suas contínuas provações e per-
seguições. 

2. Protegei os cristãos nas dificul-
dades de cada dia.

3. Protegei a juventude e fazei-a 
protagonista de um futuro melhor. 

4. Protegei as crianças de todo perigo. 
5. Protegei os jovens da violência 

arrasadora. 
6. Protegei os excluídos diante da 

crueldade e da injustiça. 
 (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 planeta, / morada de todas 
as espécies e povos. / Dai-nos as-
sumir, na força da fé / e em irman-
dade ecumênica, / a correspon-
sabilidade na construção de um 
mundo sustentável / e justo, para 
todos. / No seguimento de Jesus, 
/ com a Alegria do Evangelho / e 
com a opção pelos pobres.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
CD XIV (fx13) Sl 127(126)

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

1. Retornar do cativeiro, * fez-se sonho 
verdadeiro, * sonho de libertação. * 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 maravilhas”, * publicaram as nações!
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3. Ó Senhor, Deus poderoso, * não esque-
çais o vosso povo * a sofrer na escra-
vidão. * Livrai-nos do cativeiro, * qual 
chuvada de janeiro * alagando o sertão.

4. Semeando na agonia, * espalhando 
cada dia * a semente do amanhã, * a 
colheita é uma alegria, * muito canto 
e euforia: * é fartura, é Canaã.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nos-
so 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. Fazei, ó Deus, que o nosso coração 
corresponda a estas oferendas com as 
quais iniciamos nossa caminhada para a 
Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio: A tentação do Senhor:  
MR – Paulus, 181 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-pode-
roso, por Cristo, Senhor nosso. Jeju-
ando quarenta dias no deserto, Jesus 
consagrou a observância quaresmal. 
Desarmando as ciladas do antigo ini-
migo, ensinou-nos a vencer o fermento 
da maldade. Celebrando agora o mis-
tério pascal, nós nos preparamos para 
a Páscoa definitiva. Enquanto espera-
mos a plenitude eterna, com os anjos 
e todos os santos, nós vos aclamamos, 
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 ENTREGUE 
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. 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 tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 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 espe-
rança 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 fi-
lhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu espo-
so, 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 elei-
tos!
CP ou CC. Por Cristo, ...

T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
16. RITO DA COMUNHÃO

17. CANTO DE COMUNHÃO 
(Lit XIV melodia fx.3)

Quem vive à sombra do Senhor, 
lhe diz na oração: * “Sois meu Se-
nhor e Deus, no qual confio intei-
ramente”!

1. Nenhum mal há de chegar perto 
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 
n’alguma pedra:

4. Passarás por sobre cobras e ser-
pentes, * pisarás sobre leões e ou-
tras 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 esta-
rei em suas dores.

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
nos alimentastes com este pão que 
nutre a fé, incentiva a esperança e 
fortalece a caridade, dai-nos desejar 
o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e vi-
ver de toda palavra que sai de vossa 
boca. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PADROEIRO
T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho. / Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

(Tempo da Quaresma: MR -  Pau-
lus, p. 521 ) 
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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 
ternura; * Vem, povo meu, cuidar 
da nossa asa! * Eu sonho o ver-
de, 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.
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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 ex-
cluído * Sentar-se à mesa da 
fraternidade; * Governo e povo 
trabalhando unidos, * Na cons-
trução da nova sociedade. 

Com o início da Quaresma, também iniciamos nossa preparação para celebrar a Páscoa deste ano. Na Quarta-
-feira de Cinzas, ouvimos o chamado à conversão: “convertei-vos e crede no Evangelho”. Precisamos ouvir e 
acolher sempre de novo esse apelo de Jesus Cristo. Converter-se é o mesmo que voltar as atenções para esta 
grande novidade: “o reino de Deus chegou” (cf Mc 1,14-15).
Neste ano, temos a graça especial de celebrar a Quaresma dentro do Ano Santo extraordinário da Misericórdia, 
aberto pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro passado. Na Arquidiocese de São Paulo já estão em andamento 
as atividades e iniciativas para viver bem o Ano Santo.
Para viver bem o Ano Santo na Quaresma deste ano, desejo propor duas práticas, que foram especialmente re-
comendadas pelo Papa Francisco: 1) Procurar a misericórdia e o perdão de Deus através da confissão; b) Praticar 
as obras de misericórdia corporais e espirituais.
O Sacramento da Penitência traz enormes benefícios para quem confessa: purifica, renova, fortalece, aproxima 
de Deus, faz reencontrar a humildade na vida. Na Confissão, a mão misericordiosa de Deus se estende para 
nós mais perto do que nunca! Para confessar bem, é preciso examinar a própria consciência, estar arrependido 
e disposto a se converter, abandonando aquilo que leva a pecar. A confissão precisa ser sincera, sem tentar 
“esconder” conscientemente algum pecado grave. A Igreja recomenda confessar durante a Quaresma, em pre-
paração à Páscoa.
Também a prática das obras de misericórdia é muito recomendada na Quaresma. O Papa Francisco convida a 
refletir sobre as obras de misericórdia, que são a forma concreta de praticar cada dia a misericórdia. As obras 
de misericórdia corporais são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os en-
carcerados, assistir os doentes, vestir quem está sem roupa, abrigar quem está sem casa, sepultar os mortos. 
As obras de misericórdia espirituais são: consolar os aflitos, orientar os desorientados, ensinar os que ignoram, 
admoestar os que erram, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e 
os falecidos.
Este Ano Santo pode ser uma boa ocasião para reintroduzir essas práticas cristãs salutares em nossa vida coti-
diana. Comecemos nesta Quaresma!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo. 

São Paulo, 14 02 2016

LEITURAS DA SEMANA:
l     2ª-: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19),8. 9. 10. 15 (R/. Jo 6,63c); Mt 25,31-46
l 3ª-: Is 55,10-11; Sl 33(34),4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R/. 18b); Mt 6,7-15 
l 4ª-: Jn 3,1-10; Sl 50 (51),3-4. 12-13. 18-19 (R/. 19 b); Lc 11,29-32 
l 5ª-: Est 4,17n.r.aa-bb.gg-hh; Sl 137 (138),1-2a. 2bc-3.7c-8 (R/. 3a); Mt 7,7-12
l 6ª-: Ez 18,21-28; Sl 129(130),1-2.3-4. 5-6.7-8 (R/. 3); Mt 5,20-26
l Sáb.-: Dt 26,16-19; Sl 118(119),1-2. 4-5. 7-8 (R/. 1b); Mt 5,43-48
l 2º DOM.QUARESMA. Gn 15,5-12.17-18: Sl 26(27),1.7-8. 9abc.13-14 (R/. 1a); 

Fl 3,17 – 4, 1 ou (mais breve) Fl 3,20 – 4,1; Lc 9,28b-36 (Transfiguração)

CANTOS: Hinário Litúrgico HL1 
CD Lit. XIII, XIV Paulus - Cantos e Orações (CO) Vozes

QUARESMA: TEMPO DE MISERICÓRDIA


