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RITOS INICIAIS
ABERTURA

 (Lit XIV 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?

SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Neste “Domingo da 
alegria”, somos convidados a 
acolher a misericórdia divina e a 
desenvolver a capacidade de per-
doar. Deus é o Pai que acolhe com 
festa o filho ingrato que esbanjou 
os bens irresponsavelmente, mas 
voltou arrependido. Iluminados por 

esta lição, devemos construir a cul-
tura do perdão, que põe em relevo 
o arrependimento e cura do ressen-
timento.

ATO PENITENCIAL 
P. Irmãos e irmãs, em Jesus Cris-
to, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos 
o nosso espírito ao arrependimen-
to para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor.

(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.

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
por vosso Filho realizais de modo 
admirável a reconciliação do gêne-
ro humano, concedei ao povo cris-
tão correr ao encontro das festas 
que se aproximam, cheio de fervor 
e exultando de fé. Por N.S.J.C. 
T. Amém. 

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. O amor e o perdão se 
conjugam na vida cristã. Ouçamos 
com atenção: 

PRIMEIRA LEITURA 
(Js 5,9a.10-12)

Leitura do Livro de Josué.
Naqueles dias, 9o Senhor disse a 
Josué: “Hoje tirei de cima de vós o 
opróbrio do Egito”. 10Os israelitas 
ficaram acampados em Guilgal e 
celebraram a Páscoa no dia cator-
ze do mês, à tarde, na planície de 
Jericó. 11No dia seguinte à Páscoa 
comeram dos produtos da terra, 
pães sem fermento e grãos tostados 
nesse mesmo dia. 12O maná cessou 
de cair no dia seguinte, quando co-
meram dos produtos da terra. Os 
israelitas não mais tiveram o maná. 
Naquele ano comeram dos frutos da 
terra de Canaã. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
SL 33(34) 
Cantando Salmos e Aclamações, 183p.

Provai e vede (3x) quão suave 
é o Senhor!

1. Bendirei o Senhor Deus em 
todo o tempo, * seu louvor es-
tará sempre em minha boca, 
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* minha alma se gloria no Se-
nhor, * que ouçam os humildes 
e se alegrem!

2. Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus, * exaltemos todos juntos 
o seu nome! * Todas as vezes 
que o busquei, ele me ouviu, * e 
de todos os temores me livrou.

3. Contemplai a sua face e ale-
grai-vos, * e vosso rosto não se 
cubra de vergonha! * Este infe-
liz gritou a Deus e foi ouvido, * 
e o Senhor o libertou de toda 
angústia.

SEGUNDA LEITURA 
(2Cor 5, 17-21)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 17Se alguém está em Cris-
to, é uma criatura nova. O mundo 
velho desapareceu. Tudo agora é 
novo. 18E tudo vem de Deus, que, 
por Cristo, nos reconciliou consigo 
e nos confiou o ministério da recon-
ciliação. 19Com efeito, em Cristo, 
Deus reconciliou o mundo consi-
go, não imputando aos homens as 
suas faltas e colocando em nós a 
palavra da reconciliação. 20Somos, 
pois, embaixadores de Cristo, e é 
Deus mesmo que exorta através de 
nós. Em nome de Cristo, nós vos 
suplicamos: deixai-vos reconciliar 
com Deus. 21Aquele que não co-
meteu nenhum pecado, Deus o fez 
pecado por nós, para que nele nós 
nos tornemos justiça de Deus. - Pa-
lavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Cantando salmos e aclamações, 183p)

Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus.
Vou levantar-me e vou a meu pai 
e lhe direi: Meu Pai, eu pequei 
contra o céu e contra ti.

EVANGELHO 
(Lc 15, 1-3.11-32)

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, 1os publicanos 
e pecadores aproximavam-se de 

Jesus para o escutar. 2Os fariseus, 
porém, e os mestres da Lei critica-
vam Jesus. “Este homem acolhe 
os pecadores e faz refeição com 
eles”. 3Então Jesus contou-lhes 
esta parábola: 11“Um homem tinha 
dois filhos. 12O filho mais novo disse 
ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da he-
rança que me cabe’. E o pai dividiu 
os bens entre eles. 13Poucos dias 
depois, o filho mais novo juntou o 
que era seu e partiu para um lugar 
distante. E ali esbanjou tudo numa 
vida desenfreada. 14Quando tinha 
gasto tudo o que possuía, houve 
uma grande fome naquela região, 
e ele começou a passar necessi-
dade. 15Então foi pedir trabalho a 
um homem do lugar, que o mandou 
para seu campo cuidar dos porcos. 
16O rapaz queria matar a fome com 
a comida que os porcos comiam, 
mas nem isto lhe davam. 17Então 
caiu em si e disse: ‘Quantos empre-
gados do meu pai têm pão com far-
tura, e eu aqui, morrendo de fome. 
18Vou-me embora, vou voltar para 
meu pai e dizer-lhe: ‘Pai, pequei 
contra Deus e contra ti; 19já não 
mereço ser chamado teu filho. Tra-
ta-me como a um dos teus empre-
gados’. 20Então ele partiu e voltou 
para seu pai. Quando ainda estava 
longe, seu pai o avistou e sentiu 
compaixão. Correu-lhe ao encon-
tro, abraçou-o, e cobriu-o de bei-
jos. 21O filho, então, lhe disse: ‘Pai, 
pequei contra Deus e contra ti. Já 
não mereço ser chamado teu filho’. 
22Mas o pai disse aos empregados: 
23’Trazei depressa a melhor túnica 
para vestir meu filho. E colocai um 
anel no seu dedo e sandálias nos 
pés. Trazei um novilho gordo e ma-
tai-o. Vamos fazer um banquete. 
24Porque este meu filho estava mor-
to e tornou a viver; estava perdido 
e foi encontrado’. E começaram a 
festa. 25O filho mais velho estava no 
campo. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 
26Então chamou um dos criados e 
perguntou o que estava acontecen-
do. 27O criado respondeu: ‘É teu 
irmão que voltou. Teu pai matou o 
novilho gordo, porque o recuperou 
com saúde’. 28Mas ele ficou com 
raiva e não queria entrar. O pai, 
saindo, insistia com ele. 29Ele, po-
rém, respondeu ao pai: ‘Eu trabalho 
para ti há tantos anos, jamais deso-
bedeci a qualquer ordem tua. E tu 
nunca me deste um cabrito para eu 
festejar com meus amigos. 30Quan-

do chegou esse teu filho, que es-
banjou teus bens com prostitutas, 
matas para ele o novilho cevado’. 
31Então o pai lhe disse: ‘Filho, tu 
estás sempre comigo, e tudo o que 
é meu é teu. 32Mas era preciso fes-
tejar e alegrar-nos, porque este teu 
irmão estava morto e tornou a viver; 
estava perdido, e foi encontrado’”.
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da terra; 
de todas as coisas visíveis e invi-
síveis. / Creio em um só Senhor, Je-
sus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, 
/ nascido do Pai antes de todos os 
séculos: / Deus de Deus, / luz da luz, / 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubstancial 
ao Pai. / Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, / desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se fez 
homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado 
/ sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi 
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro 
dia, / conforme as Escrituras, / e 
subiu aos céus, / 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. / Creio no Espírito Santo, / Sen-
hor que dá a vida, / e procede do Pai 
e do Filho; / e com o Pai e o Filho é 
adorado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /una, 
santa, católica e apostólica. / Profes-
so um só batismo / para remissão dos 
pecados. / E espero a ressurreição 
dos mortos / e a vida do mundo que 
há de vir. T. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossos 
pedidos a Deus Pai, que acolhe o fi-
lho pródigo com a festa da reconci-
liação e o banquete da comunhão. 
Supliquemos juntos:
T. Convertei-nos, ó Senhor.
1. Abençoai, ó Pai, a Santa Igreja, 

para que seja no mundo um sinal 
visível do amor e do perdão.
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2. Iluminai os governantes, para 
que promovam sempre a con-
córdia e a paz. 

3. Ajudai-nos a construir a cultura 
da tolerância e da compreensão. 

4. Fortalecei os que serão iniciados 
na fé nos valores do Evangelho e 
na prática da misericórdia.

5. Protegei os excluídos do direito e 
fazei que a justiça seja mais re-
levante na cultura de nosso País. 
(intenções da comunidade)

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 

T. Deus da vida, da justiça e do 
amor, / Vós fizestes com ternu-
ra o nosso planeta, / morada 
de todas as espécies e povos. 
/ Dai-nos assumir, na força da 
fé / e em irmandade ecumêni-
ca, / a corresponsabilidade na 
construção de um mundo sus-
tentável / e justo, para todos. / 
No seguimento de Jesus, / com 
a Alegria do Evangelho / e com 
a opção pelos pobres.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(Fx 13)

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 lá-
bios, só canções! * Nós vibramos 
de alegria: * “O Senhor fez mara-
vilhas”, * 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.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. 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, concedei-nos venerar 
com fé e oferecer pela redenção 
do mundo os dons que nos sal-
vam e que vos apresentamos com 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. da Quaresma, II,  MR 415p.)

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 lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Para renovar, na santida-
de, 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 ape-
go às coisas da terra. E, enquanto 
esperamos a plenitude eterna, pro-
clamamos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. 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 sacrifício 
perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arquidiocese, N. e todos 
os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
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do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa gló-
ria!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO 

CANTO DE COMUNHÃO
(CD XIV Fx 16)

Feliz o homem que, da culpa, 
é absolvido * e convidado para 
a ceia do Senhor! * /:No lar pa-
terno, com o Cristo é revestido 
* da veste nova que seu Pai lhe 
preparou!:/ (bis)

1. Feliz o homem cuja falta é per-
doada, * que foi no sangue do 
Senhor purificada!

2. Feliz o homem que caminha na 
verdade, * em cuja alma não há 
mais duplicidade!

3. Feliz o povo que confessa o seu 
pecado, * porque será pelo Se-
nhor purificado!

4. Feliz quem deixa se instruir pelo 
Senhor * e seus caminhos vai tri-
lhando com amor!

5. Feliz aquele que confia em seu 
nome: * seu coração não sentirá, 
jamais, a fome!

6. Quem se confia ao Senhor, sin-
ceramente, * é envolvido pela 
graça, inteiramente!

7. Felizes todos os de reto coração! 
* Louvai a Deus, porque ele é 
graça e compaixão!

8. Misericórdia e bondade é o Se-
nhor! * Povo remido, cantai hoje 
seu louvor! 

 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
luz de todo ser humano que 
vem a este mundo, iluminai 
nossos corações com o es-
plendor da vossa graça, para 
pensarmos sempre o que vos 
agrada e amar-vos de todo o 
coração. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
T. Amém.
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RITOS FINAIS

BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
(Tempo da Quaresma, MR 521p.)

CANTO FINAL (CD CF 2016 - FX 1)
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 casa! * Eu sonho o ver-
de, o ar, a água pura.

LEITURAS DA SEMANA:
• 2ª-: Is 65,17-21; Sl 29(30),2.4.5-6.11-12a e 13b (R/. 2a); Jo 4,43-54
• 3ª-: Ez 47,1-9.12; Sl 45(46),2-3.5-6.8-9 (R/. 8) ; Jo 5,1-16
• 4ª-: Is 49,8-15; Sl 144(145),8-9.13cd-14.17-18 (R/.8a); Jo 5,17-30
• 5ª-: Ex 32,7-14; Sl 105 (106),19-20.21-22.23 (R/. 4a) ; Jo 5,31-47
• 6ª-: Sb 2,1a.12-22; Sl 33 (34),17-18. 19-20. 21.23 (R/. 19a) ; Jo 7,1-2.10.25-30
• Sáb.-: Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12 (R/. 2a) ; Jo 7,40-53
• 5º DOMINGO DA QUARESMA Is 43,16-21; Sl 125(126),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/. 3) ; Fl 3,8-14; Jo 
8,1-11 (Mulher adúltera)

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

ORAÇÃO DO 
ANO SANTO EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 

(Papa Francisco)
Senhor Jesus Cristo, / Vós que nos ensinastes a ser misericordio-
sos como o Pai celeste / e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele, / 
mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. /O Vosso olhar amoro-
so libertou Zaqueu e Mateus / da escravidão do dinheiro; /a adúltera 
e Madalena, de colocar a felicidade apenas numa criatura; / fez Pedro 
chorar depois da traição / e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependi-
do. /Fazei que cada um de nós / considere como dirigidas a si mesmo 
/as palavras que dissestes à mulher samaritana: / ‘Se tu conheces-
ses o dom de Deus!’/ Vós sois o rosto visível do Pai invisível, / do 
Deus que manifesta sua onipotência /sobretudo no perdão e na mi-
sericórdia: / Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, /
seu Senhor Ressuscitado e glorioso./ Vós quisestes que também os 
Vossos ministros / fossem revestidos de fraqueza,/ para sentirem justa 
compaixão / por aqueles que estão na ignorância e no erro: / fazei que 
todos os que se aproximarem de cada um deles / sintam-se esperados, 
amados e perdoados por Deus. / Enviai o Vosso Espírito / e consagrai 
a todos com a sua unção /para que o Jubileu da Misericórdia seja um 
ano de graça do Senhor / e a Vossa Igreja possa, com renovado entu-
siasmo, / levar aos pobres a alegre mensagem,/ proclamar aos cativos e 
oprimidos a libertação/ e, aos cegos, a restauração da vista. / Nós Vô-lo 
pedimos por intercessão de Maria,/ Mãe de Misericórdia, /a Vós que 
viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, /pelos séculos. Amém.


