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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 Senhor, que encaminha os 
nossos corações para o amor de 
Deus e a constância de Cristo, es-
teja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Preparamo-nos para a 
Semana Santa, que se inicia com o 
Domingo de Ramos e da Paixão de 
Cristo. É a ocasião em que a Igreja 
no Brasil solicita o gesto concreto 
das coletas nas Missas para a Cam-
panha da Fraternidade. Venhamos, 

portanto, preparados para essa co-
laboração no próximo domingo, fa-
zendo um ato significativo de nossa 
conversão quaresmal. 

 

ATO PENITENCIAL 
P. O Senhor disse: “Quem dentre 
vós estiver sem pecado, atire a pri-
meira pedra”. Reconheçamo-nos 
todos pecadores e perdoemo-nos 
mutuamente do fundo do coração.

(Silêncio)
S.: Senhor, que fazeis passar da 
morte para a vida* quem ouve a vos-
sa palavra * tende piedade de nós.
R.: /:Senhor, tende piedade de 
nós.:/
S.: Ó Cristo, que quisestes ser le-
vantado da terra * para atrair-nos a 
vós, * tende piedade de nós.
R.: /:Ó Cristo, tende piedade de 
nós.:/
S.: Senhor, que nos submetestes 
ao julgamento * da vossa cruz, * 
tende piedade de nós.
R.: /:Senhor, tende piedade de 
nós.:/

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Senhor nos-
so Deus, dai-nos por vossa graça 
caminhar com alegria na mesma 
caridade que levou o vosso Fi-
lho a entregar-se à morte no seu 
amor pelo mundo. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. Jesus veio para salvar 
e não para condenar. Ouçamos 
com atenção:

PRIMEIRA LEITURA 
(Is 43,16-21)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
16Isto diz o Senhor, que abriu uma 
passagem no mar e um caminho 
entre águas impetuosas; 17que pôs 
a perder carros e cavalos, tropas 
e homens corajosos; pois estão 
todos mortos e não ressuscitarão, 
foram abafados como mecha de 
pano e apagaram-se: 18“Não relem-
breis coisas passadas, não olheis 
para fatos antigos. 19Eis que eu 
farei coisas novas, e que já estão 
surgindo: acaso não as reconhe-
ceis? Pois abrirei uma estrada no 
deserto e farei correr rios na terra 
seca. 20Hão de glorificar-me os ani-
mais 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.
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SALMO RESPONSORIAL 
125(126)
(CD XIV Fx 15) Salmos e Aclamações, 184p.

Maravilhas fez conosco o Se-
nhor, * exultemos de alegria!

1.Quando o Senhor reconduziu 
nossos cativos, * parecíamos 
sonhar; * encheu-se de sorrisos 
nossa boca, * nossos lábios de 
canções.

2.Entre os gentios se dizia: “Mara-
vilhas * 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 a semente entre lá-
grimas, * ceifarão com alegria.

4.Chorando de tristeza sairão, * 
espalhando suas sementes; * 
cantando de alegria voltarão, * 
carregando os seus feixes!

SEGUNDA LEITURA
(Fl 3,8-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses.
Irmãos: 8Na verdade, considero 
tudo como perda diante da van-
tagem 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 encon-
trado unido a ele, 9não com mi-
nha 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 sofri-
mentos, tornando-me semelhan-
te a ele na sua morte, 11para ver 
se alcanço a ressurreição dentre 
os mortos. 12Não que já tenha re-
cebido tudo isso, ou que já seja 
perfeito. Mas corro para alcan-
çá-lo, visto que já fui alcançado 
por Cristo Jesus. 13Irmãos, eu não 
julgo já tê-lo alcançado. Uma coi-
sa, 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 prê-
mio, que, do alto, Deus me cha-
ma a receber em Cristo Jesus.  
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Cantando Salmos e Aclamações,184P.

Glória a vós, ó Cristo, o Verbo 
de Deus.
Agora, eis o que diz o Senhor; 
De coração convertei-vos a mim, 
pois sou bom, compassivo e cle-
mente.

EVANGELHO 
(Jo 8,1-11)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1Jesus foi para 
o monte das Oliveiras. 2De madru-
gada, voltou de novo ao Templo. 
Todo o povo se reuniu em volta 
dele. Sentando-se, começou a en-
siná-los. 3Entretanto, os mestres 
da Lei e os fariseus trouxeram uma 
mulher surpreendida em adultério. 
Colocando-a no meio deles, 4dis-
seram a Jesus: “Mestre, esta mu-
lher foi surpreendida em flagrante 
adultério. 5Moisés na Lei mandou 
apedrejar tais mulheres. Que dizes 
tu?” 6Perguntavam isso para expe-
rimentar Jesus e para terem motivo 
de o acusar. Mas Jesus, inclinan-
do-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 so-
zinho, com a mulher que estava lá, 
no meio do povo. 10Então Jesus se 
levantou e disse: “Mulher, onde es-
tão eles? Ninguém te condenou?” 
11Ela respondeu: “Ninguém, Se-
nhor”. 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.

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 invisíveis. / Creio em um só Sen-
hor, Jesus 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 cri-
ado, / 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 San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Es-
crituras, / 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, / Senhor que 
dá a vida, / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. 
/ Professo um só batismo / para re-
missão 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, na certeza de que 
Deus Pai nos ama e nos perdoa, 
elevemos nossas preces, confiantes 
na misericórdia de Deus, que deve 
impregnar a cultura  cristã e a mis-
são da Igreja. Supliquemos com fé:
T. Perdoai-nos, ó Senhor.
1. Fortalecei a Santa Igreja em sua 

missão de pregar a misericórdia, 
anunciando Jesus, que veio sal-
var e não condenar. 

2. Iluminai os governantes, para 
que se preocupem mais com o 
futuro da nação, sobretudo dos 
excluídos. 

3. Protegei a família contra todo 
tipo exploração e fazei do lar 
cristão o lugar da misericórdia e 
do perdão. 

4. Ajudai-nos a nos preparar para 
a Semana Santa com o coração 
sedento de conversão. 

 (Preces da comunidade)
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P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 

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
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

 (CD XIV 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 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.

ORAÇÃO
P. Orai, irmãos e irmãs,...
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
de seu nome, para nosso bem e 
de toda a Santa Igreja.
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.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio da Quaresma, II, MR 415 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 
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 terrenas. E, enquanto 
esperamos a plenitude eterna, pro-
clamamos a vossa glória, 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 Es-
pírito, 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 abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vos-
sa morte e proclamamos a vos-
sa ressurreição. 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 nos-
sos 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 vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de 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 san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.

RITO DA COMUNHÃO 

CANTO DE COMUNHÃO
(CD XIV fx 17)

1. Tanto que esperou pudesse um 
dia * chegar bem perto, dizendo 
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tudo! * Se não conseguiu como 
queria, * o seu silêncio não ficou 
mudo.
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 precei-
tos. * Lágrimas, perfume - que 
acolhida! * Nem se importando 
com preconceitos.

3. Se ninguém ousou dizer bem cla-
ro * o que pensava daquele ges-
to, * Ele revelou como era raro * 
esse carinho tão manifesto.

4. Ele é sempre mais que um convi-
dado, * se põe à mesa, nutrindo a 
vida; * olha os corações e põe de 
lado * toda aparência, cura a ferida!

ORAÇÃO APÓS COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Concedei, 
ó Deus todo-poderoso, que se-
jamos sempre contados entre os 
membros de Cristo cujo corpo e 
sangue comungamos. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO E DESPEDIDA:

(Tempo da Quaresma, 521 p. )

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 ver-
dadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e forta-
leza vos sustente na luta contra o 

mal, para poderdes com Cristo ce-
lebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.

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 
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ternura; * vem, povo meu, cuidar 
da nossa casa! * 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.

4. Justiça e paz, saúde e amor têm 
pressa; * mas, não te esqueças, 
há uma condição: * o saneamen-
to de um lugar começa * por sa-
near o próprio coração.

5. Eu sonho ver o pobre, o excluí-
do * sentar-se à mesa da frater-
nidade; * governo e povo traba-
lhando unidos, * na construção 
da nova sociedade.

NO PRÓXIMO DOMINGO 
SERÁ REALIZADA A COLETA 
COMO GESTO CONCRETO DA 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE. 
SUA GENEROSA ADESÃO É 

FUNDAMENTAL!!!

LEITURAS DA SEMANA:
l 2ª-: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ou mais breve: Dn 13,41c-62; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R/. 4a) 
; Jo 8,12-20 l 3ª-: Nm 21,4-9; Sl 101(102), 2-3. 16-18. 19-21(R./ 2) ; Jo 8,21-30 l 4ª-: Dn 3,14-
20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 3,52.53.54.55.56 (R/. 52b) ; Jo 8,31-42 l 5ª-: Gn 17,3-9; Sl 104 
(105),4-5.6-7.8-9 (R/. 8a) ; Jo 8,51-59 l 6ª-: Jr 20,10-13; Sl 17 (18),2-3a. 3bc-4. 5-6.7 (R/. cf. 7) ; Jo 
10,31-42 l Sáb.-: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88 (89),2-3.4-5.27 e 29 (R/. 37) ; Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51a l DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR. Bênção de 
ramos: Lc 19,28-40; na Missa: Is 50,4-7 ; Sl 21(22),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R/. 2a) ; Fl 2,6-11; Lc 
22,14 – 23,56 ou mais breve: 23,1-49

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.


