
 
COMISSÃO DIOCESANA 

PARA A LITURGIA 
DIOCESE DE LIMEIRA – SP 

MISSA DA 
QUARTA - FEIRA DE 

CINZAS 
(22/02/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante: (Durante o canto entra a 
cruz. Se ela for muito grande já poderá 
estar ao lado da Mesa da Palavra. Todos 
os atos penitenciais durante a quaresma 
serão feitos diante deste sinal) 
 
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
Anim: Iniciamos por meio desta celebra-
ção de cinzas a nossa Quaresma. É tem-
po de mudança de vida para mudar o 
mundo em que vivemos. É tempo de con-
versão para uma grande fraternidade. A 
oração, o jejum, a esmola e a fraternida-
de, são os caminhos para quem quer viver 
com proveito este tempo quaresmal.  
Há sessenta anos, neste tempo, a Igreja 
no Brasil nos convida através da Campa-
nha da Fraternidade a refletir um tema. 
Este ano “somos convidados a considerar 
a fome como referência para nossa refle-
xão e nosso propósito e conversão” (texto 
base da CF 2023, Apresentação, p.6). 
O tema é: “Fraternidade e Fome”, com o 
lema: “Dai-lhes vós mesmos de co-
mer!” (Mt 14,16). 
“Como Deus, sonhamos um mundo justo 
e fraterno em que todos tenham vida ‘e a 
tenhamos em abundância’ (Jo 10,10)” 
(texto base da CF 2023 – Introdução, 
p.12)”. 
 
Canto de Abertura 
(José Raimundo Galvão) 
Refrão 
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 co-
brador, 
E assim lhe devolveste tua paz e teu 
amor,  

Também 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 nosso amor te 
dar, 
Porque só muito amor nos pode libertar. 
 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, 
De erguer a nossa voz, de não desespe-
rar. 
Olhando aquele gesto que o bom ladrão 
salvou: 
Não foi, também, por nós, teu sangue que 
jorrou? 
 
Antífona da Entrada 
Ó Deus, vós tendes compaixão de todos 
e nada do que criastes desprezais:  
perdoais nossos pecados pela penitência 
porque sois o Senhor nosso Deus.    
 
Saudação do presidente 
(Acolhe a todos com carinho e com espe-
rança na ressurreição e na conversão). 
 
Oração do Dia   
Anim: Rezemos, para que Deus possa 
nos converter neste tempo da quaresma 
livrando-nos de todo espírito mal e aju-
dando-nos a defender sempre a vida. 
 
Presid: 
Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso,  
iniciar com este dia de jejum o tempo da 
Quaresma,  
para que a penitência nos fortaleça  
no combate contra o espírito do mal.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Que Deus possa encontrar nosso 
coração aberto, neste tempo quaresmal, 
pois a Palavra de Deus será nosso guia 
em nossas orações e meditações. 
 
Canto 
Cada manhã, o Senhor desperta o meu 
ouvido, 
Para eu ouvir como discípulo; 



Ouvir, prestar atenção, 
Como discípulo, cada manhã. 
 
1ª Leitura: Jl 2, 12-18 
 
Salmo Responsorial: Sl 50 
Pequei, Senhor, misericórdia. 
 
2ª Leitura: 2Cor 5, 20-6,2 
 
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  
Cristo, Palavra de Deus, 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
Hoje não endureçais os vossos corações,  
mas ouvi a voz do Senhor! 
 
Evangelho: Mt. 6, 1-6.16-18 
 
Homilia 
 
III. RITO PENITENCIAL 
Bênção e distribuição da cinzas. 
Entrada das cinzas 
Anim: As cinzas são sinais da nossa mor-
te, que em Cristo ressuscitado adquirem a 
vitória. Vamos recebê-las com carinho. 
 
(As cinzas entram em silêncio) 
 
Bênção e distribuição das cinzas 
Presid: Caros irmãos e irmãs,  
roguemos instantemente a Deus Pai  
que abençoe com a riqueza da sua graça 
estas cinzas,  
que vamos colocar sobre as nossas cabe-
ças  
em sinal de penitência. 
(Momento de silêncio) 
 
Presid:  
Ó Deus, que não quereis a morte do pe-
cador,  
mas a sua conversão,  
escutai as nossas preces  
e dignai-vos abençoar + estas cinzas,  
que vamos colocar sobre as nossas cabe-
ças.  
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. 
Todos: Amém 

 
Presid: (Em silêncio asperge as cinzas 
com água benta e impõe sobre cada um 
dizendo:) 
 
Convertei-vos e crede no Evangelho. 
 
Canto (Sl 50) 
Refrão: Senhor Deus, misericórdia! 
(Pode ser lido ou cantado) 
 
1. Misericórdia de mim, Deus de bondade,             
Misericórdia por tua compaixão!    
Vem me lavar das sujeiras do pecado,    
Vem me livrar de tamanha perdição!     
 
Reconheço toda a minha maldade,    
Diante de mim a vastidão de minha ofen-
sa... 
Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado, 
E pratiquei o que é mal em tua presença! 
 
2. Bem sei da retidão dos teus mandatos, 
E da verdade que teu falar propõe, 
Mas te lembras, eu nasci já na maldade, 
E no pecado concebe-me minha mãe! 
Que tu amas a verdade sei e sinto, 
E me ensinas o saber do coração;  
Vem me banhar com tua graça e serei 
limpo, 
Mais puro que um chumaço de algodão! 
 
3. Faz-me escutar uma palavra de alegria, 
E assim contentes vão dançar os ossos 
meus; 
A minha culpa apagarás em pleno dia,  
e os meus pecados faz sumir dos olhos 
teus! 
 
Cria em mim um coração imaculado, 
Não desprezes a poeira que criastes, 
Não me ponhas para fora do teu lado, 
E teu Espírito não se afaste deste traste! 
 
4. Que teu perdão me inunde de alegria, 
E um espírito generoso me sustente;  
Ensinarei aos maus as tuas vias 
Será imensa a procissão dos penitentes!    
 
Vem me livrar de toda morte violenta,  
E tua justiça, ó meu Senhor, irei gritando; 
Abre meus lábios e esta boca bem atenta, 
O teu louvor alegremente irá cantando!     
 
5. Pois tu não queres sacrifício nem ofer-
ta, 
Meu sacrifício é meu espírito contrito. 



Um coração que esmagado se converta. 
Tu não desprezas, nem te vai despercebi-
do! 
 
Derrama, enfim, tuas graças em Sião, 
Vem, reconstrói as ruínas do teu povo; 
Aceitarás as oferendas e oblações, 
Receberás em teu altar um culto novo! 
 
6. Louvor a ti, o universo todo adora,  
Tu és a paz, a vida plena e o perdão. 
Do mundo inteiro vem a prece que te im-
plora, 
Ó vem depressa dá-nos tua salvação. 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Todo dia é dia de nascer ou de 
morrer. A cada dia vamos ficando mais 
velhos, mas também podemos sempre 
descobrir novos sentidos de viver. A cada 
momento podemos deixar brotar em nós a 
vida que Deus aí plantou. 
 
1. Senhor, para que neste Tempo de Qua-
resma tua Igreja seja a grande anunciado-
ra da defesa da vida em todos os níveis. 
Peçamos: 
 
Todos: Dai-lhes vós mesmos de comer! 
 
2. Senhor, para que nossos governantes  
possam implantar políticas públicas efica-
zes para erradicação da fome. Peçamos: 
 
3. Senhor, para que todos nós possamos 
nos esforçar para defender e promover a 
vida humana, ouvindo os pobres e famin-
tos. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos aqueles e aquelas 
que passam fome para que nunca desis-
tam de lutar pela vida. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, que és o grande criador 
da vida, faça com que possamos usar 
nossa inteligência e todo o coração para 
levarmos vida onde a morte domina, ge-
rando ao nosso redor experiência de amor 
verdadeiro. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
IV. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Uma das grandes tentações que 
temos é nossa falta de sensibilidade dian-

te da fome. Que esta Eucaristia possa 
abrir nossos olhos e nosso coração para 
esta triste realidade. 
 
Canto 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre  
Pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do Reino, 
Anunciam a paz almejada! 
 
Refrão  
Senhor da vida, 
Tu és a nossa salvação! 
Ao prepararmos a tua mesa, 
Em ti buscamos ressurreição!  
 
2. Sê bendito, Senhor para sempre 
Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
Que nos levam a um novo horizonte! 
 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida 
Que abriga uma nova semente! 
 
Oração sobre as oferendas. 
Oferecendo-vos este sacrifício  
no começo da Quaresma,  
nós vos suplicamos, ó Deus,  
a graça de dominar nossos maus desejos  
pelas obras de penitência e caridade,  
para que, purificados de nossas faltas,  
celebremos com fervor a paixão do vosso 
Filho.  
Que vive e reina para sempre. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p.478) 
 
Prefácio 
(Missal, 416) 
 
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.  
 
Vós acolheis nossa penitência  
como oferenda à vossa glória.  
O jejum e a abstinência 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 aclamamos,  
cantando a uma só voz: 
 
V. RITO DA COMUNHÃO     
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
 
Canto 
(Pe. José Weber) 
“Eu vim para que todos tenham vida, 
Que todos tenham vida plenamente.”  
 
1. Reconstrói a tua vida em comunhão 
com teu Senhor; 
Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu irmão. 
Onde está o teu irmão, Eu estou presente 
nele. 
 
2. Eu passei fazendo o bem, eu curei to-
dos os males. 
Hoje és minha presença junto a todo so-
fredor. 
Onde sofre o teu irmão, Eu estou sofrendo 
nele. 
 
3. Entreguei a minha vida pela salvação 
de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e 
inocentes. 
Onde morre o teu irmão, Eu estou mor-
rendo nele. 
 
4. Vim buscar e vim salvar o que estava já 
perdido. 
Busca, salva e reconduze a quem perdeu 
toda esperança. 
Onde salvas teu irmão, tu me estás sal-
vando nele. 
 
Momento de interiorização 
Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai  de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 

Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 
 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferença com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  
para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão  
Ó Deus, fazei que sejamos ajudados  
pelo sacramento que acabamos de rece-
ber,  
para que o jejum de hoje vos seja agradá-
vel  
e nos sirva de remédio.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém   
 
VI. RITOS FINAIS    
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vocês como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, os guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conver-
são 
Todos: Amém 
 
Presid: O Espírito de sabedoria e fortale-
za os sustente na luta contra o mal para 
poderem com Cristo celebrar a vitória da 
Páscoa. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a as-
sembléia com carinho.    
   
Canto Final 
Hino da CF -2023 



(L: Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton) 
 
Vocação e missão da Igreja: 
Responder ao apelo do Senhor (cf. Mt 
14,16b) 
De sermos no mundo a certeza 
Da partilha, milagre do amor (cf. Mt 14, 
13-21) 
 
Refrão 
Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) 
Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMISSÃO DIOCESANA 

PARA A LITURGIA 
DIOCESE DE LIMEIRA – SP 

MISSA DO PRIMEIRO DOMINGO  
DA QUARESMA 

(26/02/23) 
 

I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante  
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
Anim: Já iniciamos, desde quarta-feira 
passada, o Tempo da Quaresma, tempo 
de preparação para a maior de todas as 
festas: a festa da Páscoa! 
Para ajudar nesta caminhada, somos con-
vidados através da Campanha da Frater-
nidade, a realizar um serviço concreto, 
com gestos de solidariedade. Este ano o 
tema da Campanha da Fraternidade é: 
"Fraternidade e fome", com o lema:  
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (mt 
14,16). 
Que o Senhor nos dê força e perseveran-
ça nesta Quaresma para que através da 
oração, do jejum e da esmola, possamos 
fazer uma verdadeira caminhada rumo à 
conversão. 
 
Canto de Abertura 
(José Raimundo Galvão) 
Refrão 
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 co-
brador, 
E assim lhe devolveste tua paz e teu 
amor,  
Também 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 nosso amor te 
dar, 
Porque só muito amor nos pode libertar. 
 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, 

De erguer a nossa voz, de não desespe-
rar. 
Olhando aquele gesto que o bom ladrão 
salvou: 
Não foi, também, por nós, teu sangue que 
jorrou? 
 
Antífona da Entrada 
Quando meu servo chamar, hei de aten-
dê-lo,  
estarei com ele na tribulação. 
Hei de livrá-lo e glorificá-lo 
e lhe darei longos dias. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre na esperança pascal). 
 
Ato Penitencial 
Presid: A Quaresma é o tempo favorável 
para a conversão.  
 
Anim: A conversão é uma mudança em 
nosso caminho. Em sinal desta mudança 
o presidente sairá de sua cadeira e se 
dirigirá à frente da cruz. Vai ficar de joe-
lhos, juntamente com toda a comunidade. 
(Todos ficam de joelhos.) 
  
Leitor 1: A Campanha da Fraternidade é 
o modo brasileiro de celebrar a Quares-
ma. 
 
Leitor 2: É por isso que a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
propõe à Igreja e a todos os homens e 
mulheres de boa vontade deste Pais, pela 
60ª vez, desde 1964, em edição nacional, 
a Campanha da Fraternidade (Texto base 
da CF 2023, 1). 
 
Leitor 1: O Tema deste ano é: “Fraterni-
dade e Fome”, com o Lema: “Dai-lhes 
vós mesmos de comer! (Mt 14,15). 
 
Leitor 2: A fome é uma realidade no Bra-
sil. E este fato não pode ser negado. Ela é 
o flagelo de uma multidão de brasileiros 
(Texto base da CF 2023, 29). 
 
Leitor 1: Em nosso País, há 125,2 mi-
lhões de brasileiros que não sabem quan-
do terão a próxima refeição. Um escânda-
lo de proporções inimagináveis (Texto 
base da CF 2023, 31).  
 
Leitor 2: Tudo começa com um ato de 
ver. É preciso fazer como Jesus: “levantar 



os olhos e ver” a realidade da fome no 
Brasil (Texto base da CF 2023, 31) 
 
Presid: Senhor, estamos chegando para 
a quaresma e carregamos tantas TEN-
TAÇÕES, que precisamos superá-las. 
Estamos vendo esta realidade da fome 
em nosso país? 
(Momento de silêncio) 
 
Entra do pano roxo 
(Em silêncio, entra o pano roxo que é co-
locado na cruz. Só quando o pano roxo 
estiver na cruz inicia-se o canto peniten-
cial.) 
 
Canto 
1. Senhor, se tua voz não ouvi, 
e por caminhos do mal me perdi: 
 
Refrão  
Piedade, Senhor!  
Piedade, Senhor! 
 
2. Senhor, se não Te amei no irmão, 
fechando a ele o meu coração: 
 
3. Senhor, se não cumpri meu dever,  
e se o bem eu deixei de fazer: 
 
Presid: (Diante da cruz e impondo as 
mãos sobre a comunidade, que continua 
de joelhos).  
 
Ó Deus da história, que não nos quer 
passivos diante das diferentes ameaças à 
vida, faça com que sejamos capazes de 
construir novas relações fundadas nos 
valores que defendam e promovam a vida 
em geral e a vida humana em especial. 
Converta-nos e nos conduza à vida eter-
na. 
Todos: Amém. 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que conhecendo 
melhor Jesus Cristo, possamos levar vida, 
dignidade e esperança para todos e tam-
bém possamos agradecer a generosidade 
dos nossas dizimistas. 
 
Presid: Concedei-nos, ó Deus onipotente,  
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. 
Todos: Amém. 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA  
Anim: Preparemos, neste momento, nos-
so coração para acolher o que Deus vai 
nos falar. 
 
Canto 
Cada manhã, o Senhor desperta o meu 
ouvido, 
Para eu ouvir como discípulo; 
Ouvir, prestar atenção, 
Como discípulo, cada manhã. 
 
1ª Leitura: Gn 2, 7-9; 3, 1-7 
 
Salmo Responsorial: Sl 50 
Piedade, ó Senhor, tende piedade,  
pois pecamos contra vós. 
 
2ª Leitura: Rm 5, 12-19 
  
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  
 
Cristo, Palavra de Deus 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
O homem não vive somente de pão,  
mas de toda a palavra da boca de Deus. 
 
Evangelho: Mt 4, 1-11 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Unidos a toda Igreja, que inicia 
sua caminhada quaresmal, façamos ao 
Pai nossas preces. 
 
1. Senhor, que a Igreja possa ser solidária 
com aqueles que passam fome aguda. 
Peçamos:  
 
Todos: Dai-lhes vós mesmos de comer! 
 
2. Senhor, que os governantes possam 
investir na alimentação escolar, uma vez 
que ela é a única refeição saudável de 
muitas crianças. Peçamos: 
 



3. Senhor, que a multidão que vive o fla-
gelo da fome, não perca a esperança de 
dias melhores. Peçamos: 
 
4. Senhor, que nossa comunidade possa  
compreender a realidade da fome à luz da 
fé em Jesus Cristo. Peçamos: 
 
5. Senhor, que os nossos dizimistas pos-
sam se preocupar não somente com o 
bem material de nossa comunidade, mas 
também  com as necessidades dos nos-
sos irmãos e irmãs. Peçamos: 
 
(Outras Intenções) 
 
Presid: Deus, Pai misericordioso, conce-
dei que vivamos em paz, numa sociedade 
justa e fraterna, onde não haja tantas pes-
soas passando fome. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Apresentamos com o pão e o vinho 
os sofrimentos de todos nossos irmãos e 
irmãs, assim como nossa determinação 
de lutarmos pela fraternidade e defesa da 
vida. 
 
Canto 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre  
Pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do Reino, 
Anunciam a paz almejada! 
 
Refrão  
Senhor da vida, 
Tu és a nossa salvação! 
Ao prepararmos a tua mesa, 
Em ti buscamos ressurreição!  
 
2. Sê bendito, Senhor para sempre 
Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
Que nos levam a um novo horizonte! 
 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida 
Que abriga uma nova semente! 
 
Oração sobre as Oferendas 
Fazei, ó Deus, que o nosso coração  
corresponda com estas oferendas  
com as quais iniciamos  

nossa caminhada para  a Páscoa.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III 
(Missal, p., 482) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 181) 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre 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 quares-
mal.  
Desarmando as ciladas do antigo inimigo,  
ensinou-nos a vencer o fermento da mal-
dade.  
 
Celebrando agora o mistério pascal,  
nós nos preparamos para a Páscoa defini-
tiva.  
 
Enquanto esperamos a plenitude eterna, 
 com os anjos e todos os santos,  
nós vos aclamamos,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÂO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
 
Canto 
1. Vamos juntos para a mesa 
Do banquete da Aliança 
Que o Senhor nos preparou. 
Esta mesa nos sustenta 
Nos caminhos da esperança, 
Nas estradas do amor. 
 
Refrão 
O poder, o prestígio, a riqueza 
Nos desviam de nossa missão. 
Tua palavra, porém, nos sustenta; 
Nos dá força em qualquer tentação. 
 
2. Que a paz e a justiça,  
Caminhando de mãos dadas,  
Vençam ódio, a fome, a guerra; 
É o que juntos esperamos,  



De acordo com a promessa: 
"Novos céus e nova terra". 
 
3. Ó Senhor, criastes a terra, 
Colocaste nela a vida, 
Deste ao povo como herança, 
Pra teus filhos, tuas filhas, 
Tu sonhastes um paraíso, 
Dom, saudade e esperança. 
 
4. Uma terra sem os males 
Do egoísmo e violência,  
Da ambição de todo o vício,  
É projeto do teu Reino, 
Utopia do teu povo,  
Nosso sonho e compromisso. 
 
5. Tu visitas esta terra 
Com as chuvas e o orvalho,  
E com a vida que a invade,  
Mas, pra muitos falta o solo; 
Para tantos, o trabalho; 
Falta, enfim, a fraternidade. 
 
6. Ó Jesus, a Boa Nova, 
Semeaste pelas casas, 
Pelos campos e cidades. 
Convocaste teus amigos 
Pra contigo construírem 
Uma nova sociedade. 
 
Momento de interiorização 
Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai  de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 
Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 
 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferença com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  

para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão 
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 ver-
dadeiro,  
e viver de toda a palavra que sai de vossa 
boca.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
VI. RITOS FINAIS    
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vocês como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, os guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conver-
são. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Espírito de sabedoria e fortale-
za os sustente na luta contra o mal para 
poderem com Cristo celebrar a vitória da 
Páscoa. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a as-
sembléia com carinho)  
 
Canto Final 
Hino da CF -2023 
(L: Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton) 
 
Jesus Cristo, Pão da vida plena (cf. Jo 
6,35) 
Em sua mesa nos faz assentar (cf. 1Sm 
2,8) 
E sacia a nossa pobreza  
Para um mundo mais justo formar. 
 
Refrão 
Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) 



Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO SEGUNDO DOMINGO  

DA QUARESMA 
(05/03/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
Anim: Nesta páscoa semanal, vemos que 
Cristo é a bênção e a salvação de Deus 
prometida a Abraão e para todos os po-
vos. E desde antes da criação, não por 
nossos méritos, mas pela sua graça em 
Jesus Cristo, Deus nos chamou à fé e à 
santidade. Na Transfiguração de Cristo 
vemos a glória de sua ressurreição, a qual 
está reservada também a nós.  Devemos 
ouvir Cristo e seguir seus ensinamentos. 
 
Canto de Abertura 
(José Raimundo Galvão) 
Refrão 
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 co-
brador, 
E assim lhe devolveste tua paz e teu 
amor,  
Também 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 nosso amor te 
dar, 
Porque só muito amor nos pode libertar. 
 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, 
De erguer a nossa voz, de não desespe-
rar. 
Olhando aquele gesto que o bom ladrão 
salvou: 
Não foi, também, por nós, teu sangue que 
jorrou? 

 
Antífona da Entrada 
Lembrai-vos, Senhor, de vossa misericór-
dia 
e de vosso amor, pois são eternos.  
Nossos inimigos não triunfem sobre nós: 
libertai-nos, ó Deus, de toda angústia! 
 
Saudação do presidente 
(Alegre na esperança pascal). 
 
Ato Penitencial 
Presid: Cada ano, recebemos um convite 
para viver a Quaresma à luz da Campa-
nha da Fraternidade e viver a Campanha 
da Fraternidade em espirito de conversão 
pessoal, comunitária e social  (Apresenta-
ção do Texto da CF 2023).  
 
Anim: A conversão é uma mudança em 
nosso caminho. Em sinal desta mudança 
o presidente sairá de sua cadeira e se 
dirigirá à frente da cruz. Vai ficar de joe-
lhos, juntamente com toda a comunidade. 
(Todos ficam de joelhos.) 
 
Leitor 1: O Objetivo Geral da Campanha 
da Fraternidade de 2023 é: “Sensibilizar 
a sociedade e a Igreja para enfrentarem o 
flagelo da fome, sofrido por uma multidão 
de irmãos e irmãs, por meio de compro-
misso que transformem esta realidade a 
partir do Evangelho de Jesus Cristo”. 
 
Leitor 2: E os Objetivos específicos são: 
Compreender a realidade da fome à luz 
da fé em Jesus Cristo; 
 
Leitor 1: Desvelar as causas estruturais 
da fome no Brasil; 
 
Leitor 2: Indicar as contradições de uma 
economia que mata pela fome: 
 
Leitor 1: Aprofundar o conhecimento e a 
compreensão das exigências evangélicas 
e éticas de superação da miséria e da 
fome; 
 
Leitor 2: Acolher o imperativo da Palavra 
de Deus, que nos conduz ao compromisso 
e à corresponsabilidade fraterna; 
 
Leitor 1: Investir esforços concretos em  
inciativas individuais, comunitárias e soci-
ais que levem à superação da miséria e 
da fome no Brasil; 



 
Leitor 2: Estimular iniciativas de agricul-
tura familiar agroecológica e a produção 
de alimentos saudáveis; 
 
Leitor 1: Reconhecer e fomentar iniciati-
vas conjuntas entre comunidade de fé e 
outas instituições da sociedade civil orga-
nizada; 
 
Leitor 2: Mobilizar sociedade para que 
haja uma sólida política de alimentação no 
Brasil, garantindo que todos tenham vida. 
 
Presid: Depois de superada a nossa ten-
tação, o próximo passo para o caminho da 
conversão é a TRASFIGURAÇÃO. Preci-
samos ser transformados. 
(Momento de silêncio) 
 
Entra do pano roxo 
(Em silêncio, entra o pano roxo que é co-
locado na cruz. Só quando o pano roxo 
estiver na cruz inicia-se o canto peniten-
cial.) 
 
Canto; 
1. Senhor, se tua voz não ouvi, 
e por caminhos do mal me perdi: 
 
Refrão  
Piedade, Senhor!  
Piedade, Senhor! 
 
2. Senhor, se não Te amei no irmão, 
fechando a ele o meu coração: 
 
3. Senhor, se não cumpri meu dever,  
e se o bem eu deixei de fazer: 
 
Presid: (Em pé com a mão estendida so-
bre a assembléia, que continua de joe-
lhos) 
 
Ó Deus que criou tudo o que existe e por 
fim criou o homem e a mulher, a sua ima-
gem e semelhança, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.   
Todos: Amém 
 
Oração do dia  
Anim: Rezemos, para que Deus alimente 
nosso espírito e nos ajude na construção 
da paz e na defesa da vida. 
 
Presid: Ó Deus, que nos mandastes ouvir 
vosso Filho amado,  

alimentai nosso espírito com a vossa pa-
lavra,  
para que, purificado o olhar de nossa fé,  
nos alegremos com a visão da vossa gló-
ria.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Vamos escutar Jesus, porque ele é 
o caminho, a Verdade e a Vida. Por que 
só Ele tem palavra de vida eterna. E por-
que só com Ele todo sofrimento se trans-
forma em liberdade, toda a tristeza em 
alegria, toda morte em vida sem fim. 
 
Canto 
Cada manhã, o Senhor desperta o meu 
ouvido, 
Para eu ouvir como discípulo; 
Ouvir, prestar atenção, 
Como discípulo, cada manhã. 
 
1ª Leitura: Gn 12, 1- 4a  
 
Salmo Responsorial: Sl 32 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa gra-
ça,  
venha a vossa salvação! 
 
2ª Leitura: 2Tm 1, 8b-10 
 
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  
 
Cristo, Palavra de Deus, 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a 
voz do Pai.  
Eis meu Filho muito amado, escutai-o to-
dos vós. 
 
Evangelho: Mt 17, 1- 9 
 
Homilia  
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Ao Pai do céu, que nos deu seu 
Filho muito amado, dirijamos com fé e 
esperança nossos pedidos. 
 



1. Pai, que a Igreja nos ajude a acolher o 
imperativo da Palavra de Deus, que nos 
conduz ao compromisso e à corresponsa-
bilidade fraterna. Peçamos: 
 
Todos: Dai-lhe vós mesmos de comer! 
 
2. Pai, que nossos governantes possam 
ouvir mais os pobres e famintos. Peça-
mos: 
 
3. Pai, que os 125,2 milhões de brasileiros 
que nunca sabem quando terão a próxima 
refeição, possam encontrar em Ti a força 
de viver. Peçamos: 
 
4. Pai, que nossa comunidade possa 
questionar o seu estilo de vida e de ali-
mentação. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Nós procuramos tua face, ó Pai. 
Ajudai-nos a reconhecê-la nos sinais que 
falem de Ti e contemplá-la um dia com 
Teu Filho Jesus, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: A transfiguração de Jesus é um 
apelo a todos nos, para que lutemos pela 
transformação e transfiguração da huma-
nidade e da natureza. Levemos para o 
altar o pão e o vinho, e demos graças a 
Deus pelo dom da vida. 
 
Canto  
1. Sê bendito, Senhor, para sempre  
Pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do Reino, 
Anunciam a paz almejada! 
 
Refrão  
Senhor da vida, 
Tu és a nossa salvação! 
Ao prepararmos a tua mesa, 
Em ti buscamos ressurreição!  
 
2. Sê bendito, Senhor para sempre 
Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
Que nos levam a um novo horizonte! 
 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida 

Que abriga uma nova semente! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que estas oferendas  
lavem os nossos pecados  
e nos santifiquem inteiramente  
para celebrarmos a Páscoa.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p., 478) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 188) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai Santo,  
Deus eterno e todo-poderoso,  
por Cristo, Senhor nosso.  
 
Tendo predito aos discípulos a própria 
morte,  
Jesus lhes mostra,  
na montanha sagrada  
todo o seu esplendor.  
 
E com o testemunho da Lei e dos Profe-
tas,  
simbolizados em Moisés e Elias,  
nos ensina que, pela Paixão e Cruz,  
chegará à glória da ressurreição.  
 
E, enquanto esperamos  
a realização plena de vossas promessas,  
com os anjos e com todos os santos,  
nós vos aclamamos,  
cantando a uma só voz:  
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
 
Canto  
1. Vamos juntos para a mesa 
Do banquete da Aliança 
Que o Senhor nos preparou. 
Esta mesa nos sustenta 
Nos caminhos da esperança, 
Nas estradas do amor. 
 
Refrão 



É tão bom te louvar, ó Senhor, 
Como irmãos em tua casa ficar. 
Há, porém, muitos rostos no mundo 
Que precisam se transfigurar. 
 
2. Que a paz e a justiça,  
Caminhando de mãos dadas,  
Vençam ódio, a fome, a guerra; 
É o que juntos esperamos,  
De acordo com a promessa: 
"Novos céus e nova terra". 
 
3. Ó Senhor, criastes a terra, 
Colocaste nela a vida, 
Deste ao povo como herança, 
Pra teus filhos, tuas filhas, 
Tu sonhastes um paraíso, 
Dom, saudade e esperança. 
 
4. Uma terra sem os males 
Do egoísmo e violência,  
Da ambição de todo o vício,  
É projeto do teu Reino, 
Utopia do teu povo,  
Nosso sonho e compromisso. 
 
5. Tu visitas esta terra 
Com as chuvas e o orvalho,  
E com a vida que a invade,  
Mas, pra muitos falta o solo; 
Para tantos, o trabalho; 
Falta, enfim, a fraternidade. 
 
6. Ó Jesus, a Boa Nova, 
Semeaste pelas casas, 
Pelos campos e cidades. 
Convocaste teus amigos 
Pra contigo construírem 
Uma nova sociedade. 
 
Momento de interiorização 
Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai  de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 
Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 

 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferença com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  
para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão 
Nós comungamos, Senhor Deus, no mis-
tério da vossa glória,  
e nos empenhamos em render-vos gra-
ças,  
porque nos concedeis, ainda na terra,  
participar das coisas do céu.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
VI. RITOS FINAIS    
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vocês como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, os guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conver-
são 
Todos: Amém 
 
Presid: O Espírito de sabedoria e fortale-
za os sustente na luta contra o mal para 
poderem com Cristo celebrar a vitória da 
Páscoa. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a as-
sembléia com carinho.  
 
Canto Final 
Hino da CF -2023 
(L: Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton) 
 
Unidos nesse tempo propício 
De jejum, oração, caridade, (cf. Mt 6,1-8) 
Recordemos, pois é nosso ofício 



Cultivar e plantar a bondade. 
 
Refrão 
Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) 
Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO TERCEIRO DOMINGO 

DA QUARESMA 
(12/03/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
 
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus, a 
exemplo da samaritana, façamos um en-
contro íntimo com o Senhor, que nos pro-
mete a água que sacia nossa sede de 
Deus e de justiça. 
Que Deus nos ajude a identificar nossas 
sedes e nos dê forças para trilharmos o 
caminho da conversão, da fraternidade e 
da defesa da vida. 
 
Canto de Abertura 
(José Raimundo Galvão) 
Refrão 
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 co-
brador, 
E assim lhe devolveste tua paz e teu 
amor,  
Também 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 nosso amor te 
dar, 
Porque só muito amor nos pode libertar. 
 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, 
De erguer a nossa voz, de não desespe-
rar. 
Olhando aquele gesto que o bom ladrão 
salvou: 
Não foi, também, por nós, teu sangue que 
jorrou? 
 
Antífona da Entrada 

Tenho os olhos sempre fitos no Senhor,  
porque livra os meus pés da armadilha.  
Olhai para mim, tende piedade, 
pois vivo sozinho e infeliz. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre na esperança pascal). 
 
Ato Penitencial 
Presid: O Papa Francisco disse: “não há 
democracia se existe fome” (Mensagem 
ao diretório argentino do Comitê Pan-
Americano de Juízes pelos direitos Soci-
ais e a Doutrina Franciscana, 02 de outu-
bro de 2021). 
 
Anim: A conversão é uma mudança em 
nosso caminho. Em sinal desta mudança 
o presidente sairá de sua cadeira e se 
dirigirá à frente da cruz. Vai ficar de joe-
lhos, juntamente com toda a comunidade. 
(Todos de joelhos diante da cruz.)  
 
Presid: Se o Objetivo Geral da CF-2023 
é: “Sensibilizar a sociedade e a Igreja so-
bre a realidade da fome no Brasil”, per-
guntamos: Como é a realidade da fome 
em nossa Diocese de Limeira - SP? 
 
Leitor 1: O Observatório da Região Me-
tropolitana de Piracicaba - RMP, divulgou 
o primeiro relatório sobre o número de 
pessoas em situação de pobreza. 
 
Leitor 2: Quem tem renda mensal per 
capita por pessoa: R$ 150,00 até R$ 
210,00 ou extrema pobreza até R$ 
150,00. 
 
Leitor 1: Da nossa Diocese de Limeira – 
SP, que possui dezesseis cidades, nove 
fazem parte da RMP. 
 
Leitor 2: Analândia, Araras, Conchal, 
Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme, Limei-
ra, Pirassununga e Sta. Cruz da Concei-
ção. 
 
Leitor 1: Totalizam o número de 119.665 
pessoas em situação de pobreza. 
 
Leitor 2: Os dados são do Caderno Único 
atualizado em Agosto de 2022. 
 
Leitor 1: As cidades de Limeira e Piraci-
caba concentram a maior parte: Limeira 
com 49 mil e Piracicaba com 44 mil. 



 
Leitor 2: Diante desta realidade a CF 
2023, em comunhão com o Papa Francis-
co, nos convida a não ceder à Cultura da 
indiferença, 
 
Leitor 1: E de que não há vida em pleni-
tude onde falta o alimento básico para a 
vida (Texto base da CF 2023 nº 4) 
 
Leitor 2: Depois de superada a tentação e 
já transfigurados, somos hoje convidados, 
no caminho da conversão a mergulhar 
nossa vida em Cristo, que é a ÁGUA VI-
VA. 
 
Presid: Peçamos perdão a Deus pelas 
vezes que não enxergamos esta realida-
de, ou que enxergando não fazemos na-
da. 
(Momento de silêncio) 
 
Entra do pano roxo 
(Em silêncio, entra o pano roxo que é co-
locado na cruz. Só quando o pano roxo 
estiver na cruz inicia-se o canto peniten-
cial.) 
 
Canto 
1. Senhor, se tua voz não ouvi, 
e por caminhos do mal me perdi: 
 
Refrão  
Piedade, Senhor!  
Piedade, Senhor! 
 
2. Senhor, se não Te amei no irmão, 
fechando a ele o meu coração: 
 
3. Senhor, se não cumpri meu dever,  
e se o bem eu deixei de fazer: 
 
Presid: (Diante da cruz e impondo as 
mãos sobre a comunidade, que continua 
de joelhos)  
 
Senhor, perdoe os nossos pecados e nos 
ajude na conversão da mente e do cora-
ção para que possamos ver as coisas de 
uma forma diferente e reconhecer  em 
cada irmão e irmã a sua dignidade, e nos 
conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que na construção 
de um mundo melhor possa haver paz e 

defesa da vida em todos os níveis. E que 
nossos dizimistas possam sempre assu-
mir a responsabilidade material de nossas 
comunidades. 
 
Presid: Ó Deus, fonte de toda misericór-
dia e de toda bondade,  
vós nos indicastes o jejum, a esmola e a 
oração  
como remédio contra o pecado.  
Acolhei esta confissão da nossa fraqueza  
para qu40-42e, humilhados pela consci-
ência de nossas faltas  
sejamos confortados pela vossa miseri-
córdia.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Com carinho e atenção vamos ou-
vir o que Deus tem a nos falar. 
 
Canto 
Cada manhã, o Senhor desperta o meu 
ouvido, 
Para eu ouvir como discípulo; 
Ouvir, prestar atenção, 
Como discípulo, cada manhã. 
 
1ª Leitura: Ex 17, 3-7 
 
Salmo Responsorial: Sl. 94 
Hoje não fecheis o vosso coração,  
mas ouvi a voz do Senhor! 
 
2ª Leitura: Rm 5, 1-2. 5-8 
 
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  
 
Cristo, Palavra de Deus, 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do 
mundo.  
Senhor, dai-me água viva a fim de eu não 
ter sede! 
 
Evangelho: Jo 4, 5-42 ou 4, 5-15.19b-
26.39a.40-42 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 



Oração da Assembléia 
Presid: Como a samaritana, não tenha-
mos medo de encontrar Deus, nossa fonte 
de água viva e eterna. A Ele, com confi-
ança façamos nossos pedidos. 
 
1. Senhor, que tua Igreja renove sempre 
sua vocação e seu caminho ao serviço de 
Deus vivo e dos irmãos e irmãs que pas-
sam fome. Peçamos: 
 
Todos: Dai-lhes vós mesmos de comer! 
 
2. Senhor, que nossos governantes pos-
sam estimular o pequeno produtor e o 
pequeno comércio, na ajuda da irradica-
ção da fome em nosso país. Peçamos: 
 
3. Senhor, por aqueles que estão desem-
pregados ou tentam viver do subemprego 
ou do trabalho informal, que são causas 
da fome em nosso país, sempre busquem 
por melhores condições de vida. Peça-
mos: 
 
4. Senhor, que nossa comunidade possa 
praticar a partilha na família, na escola, no 
trabalho... Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Pai de misericórdia, acolhei com 
bondade nossos pedidos, para encon-
trarmos o verdadeiro sentido da vida. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Com o pão e o vinho, apresenta-
mos nossa vida e nossas ações coerentes 
que comprovem a verdade do que dize-
mos em nossas orações. 
 
Canto 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre  
Pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do Reino, 
Anunciam a paz almejada! 
 
Refrão  
Senhor da vida, 
Tu és a nossa salvação! 
Ao prepararmos a tua mesa, 
Em ti buscamos ressurreição!  
 
2. Sê bendito, Senhor para sempre 

Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
Que nos levam a um novo horizonte! 
 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida 
Que abriga uma nova semente! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus de bondade,  
concedei-nos por este sacrifício  
que, pedindo perdão de nossos pecados,  
saibamos perdoar a nossos semelhantes.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III 
(Missal, p., 482) 
 
Prefácio 
(Missal p., 197) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai santo,  
Deus eterno e todo-poderoso,  
por Cristo, Senhor nosso. 
 
Ao pedir à Samaritana que lhe desse de 
beber,  
Jesus lhe dava o dom de crer.  
E, saciada sua sede de fé,  
lhe acrescentou o fogo do amor. 
 
Por essa razão,  
vos servem todas as criaturas,  
com justiça vos louvam os redimidos  
e, unânimes, vos bendizem os vossos 
santos. 
 
Concedei-nos também a nós  
associar-nos aos seus louvores 
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
 
Canto  
1. Se conhecestes o dom de Deus, 
Quem é que te diz: Dá-me de beber, 
És tu lhe pedirias e Ele te daria. 



D'água viva, sempre a correr! 
 
Refrão 
Senhor, dá-me de beber, 
Vem e me sacia, 
Em tua fonte viva.  
Senhor, dá-me de beber, 
Vem e me sacia.  
Nesta santa Eucaristia! 
 
2. Quem crê em Mim, dentro de si terá, 
Meu Santo Espírito, fonte a jorrar, 
Um rio de água viva, capaz de saciar,  
A sua sede, sede de Deus! 
 
Momento de interiorização 
Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai  de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 
Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 
 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferença com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  
para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vos-
so mistério celeste,  
e já saciados na terra com o pão do céu,  
nós vos pedimos a graça de manifestar 
em nossa vida  
o que o sacramento realizou em nós.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 

 
VI. RITOS FINAIS    
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vocês como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, os guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conver-
são 
Todos: Amém 
 
Presid: O Espírito de sabedoria e fortale-
za os sustente na luta contra o mal para 
poderem com Cristo celebrar a vitória da 
Páscoa. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a as-
sembléia com carinho.)  
 
Canto Final 
Hino da CF -2023 
(L: Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton) 
 
A ausência da fraternidade 
Nos leva a desviar o olhar (Cf. Sr 4,5) 
Do irmão que tem necessidade 
De valor, alimento e lugar. 
 
Refrão 
Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) 
Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO QUARTO DOMINGO 

DA QUARESMA 
(19/03/23) 

 
I. RITOS INICIAIS              
Refrão orante  
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
Anim: Nesta páscoa semanal Jesus apre-
senta-se como "a luz do mundo", a sua 
missão é libertar as pessoas das trevas. 
Ser discípulo de Jesus é deixar-se ilumi-
nar pela luz divina, é escolher caminhos 
de vida verdadeira e plena para todos, é 
deixar-se tocar pela alegria que só expe-
rimentam aqueles que escolhem a vida 
como missão. 
 
Canto de Abertura 
(G Gabarain) 
Refrão 
Vem com alegria, Senhor,  
Cantando vem com alegria, Senhor,  
Os que caminham pela vida, Senhor, 
Semeando tua paz e o amor. 
 
1. Vem trazendo a esperança 
Ao mundo coberto de ansiedade,  
Ao mundo que procura e não encontra 
Caminhos de amor e de amizade. 
 
2. Vem fazendo corajosos  
Esforços fraternos pela paz, 
Desejos de um mundo mais humano, 
Fundado no bem e na verdade! 
 
3. Quando o ódio e a violência  
Penetram no nosso coração,  
O mundo saberá que por herança  
O esperam dor e desilusão. 
 
Antífona da Entrada 
Alegra-te, Jerusalém!  
Reuni-vos, vós todos que a amais;  
vós que estais tristes, exultai de alegria! 
Saciais-vos com a abundância de suas 
consolações. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre na esperança pascal) 
 
Ato Penitencial 

Presid: “A fome é um dos resultados mais 
cruéis da desigualdade” (Texto base da 
CF 2023 – Apresentação, p.6). 
 
Anim: A conversão é uma mudança em 
nosso caminho. Em sinal desta mudança 
o presidente sairá de sua cadeira e se 
dirigirá à frente da cruz. Vai ficar de joe-
lhos, juntamente com toda a comunidade. 
(Todos de joelhos diante da cruz.)  
 
Leitor 1: Pela terceira vez a fome é trata-
da pela Igreja do Brasil, na Campanha da 
Fraternidade. 
 
Leitor 2: A primeira foi em 1975, com o 
tema: Fraternidade é repartir” e o lema: 
“Repartir o pão”. 
 
Leitor 1: No clima do Ano Eucarístico que 
precedeu o Congresso Eucarístico Nacio-
nal de Manaus, que trazia o mesmo tema 
e lema e desejava intensificar a vivência 
Eucarística em nosso povo. 
 
Leitor 2: A segunda foi em 1985, com 
outro Ano Eucarístico. 
 
Leitor 1: Desta vez em preparação pra o 
Congresso Eucarístico de Aparecida, co-
mo o lema: “Pão para quem tem fome. 
 
Leitor 2: Agora, em 2023, logo depois do 
18º Congresso Eucarístico, que se reali-
zou em Recife, de 11 a 15 de novembro 
de 2022, sob o tema: Pão em todas as 
mesas”. 
 
Leitor 1: A Igreja no Brasil enfrenta pela 
terceira vez o flagelo da fome. Com o le-
ma que é uma ordem de Jesus aos seus 
discípulos: “Dai-lhes vós mesmos de co-
mer” (Mt 14,16). 
 
Leitor 2: Na sociedade humana, a fome é 
uma tragédia, um escândalo, é uma nega-
ção da própria existência. 
 
Presid: Depois de superada a tentação, 
transfigurados pelo amor do Pai e lavados 
na água viva que é Cristo, somos hoje 
convidados a enxergar a realidade que 
nos cerca e ser LUZ para os nossos ir-
mãos e irmãs. Jesus faz para nós a mes-
ma indagação: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer!” 
Qual tem sido a sua contribuição? 



(Momento de silêncio) 
 
Entra do pano roxo 
(Em silêncio, entra o pano roxo que é co-
locado na cruz. Só quando o pano roxo 
estiver na cruz inicia-se o canto peniten-
cial.) 
 
Canto 
1. Senhor, se tua voz não ouvi, 
e por caminhos do mal me perdi: 
 
Refrão  
Piedade, Senhor!  
Piedade, Senhor! 
 
2. Senhor, se não Te amei no irmão, 
fechando a ele o meu coração: 
 
3. Senhor, se não cumpri meu dever,  
e se o bem eu deixei de fazer: 
 
Presid: (Diante da cruz e impondo as 
mãos sobre a comunidade, que continua 
de joelhos)  
 
Senhor, reconhecemos nossos pecados 
diante de teu grande amor, abra a nossa 
mente e o nosso coração para que pos-
samos buscá-lo sempre mais em nossos 
irmãos e irmãs, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que crendo no Se-
nhor, possamos, na alegria, ir ao encontro 
das festas pascais. 
 
Presid: Ó Deus, que por vosso Filho  
realizais de modo admirável  
a reconciliação do gênero humano,  
concedei ao povo cristão  
correr ao encontro das festas que se 
aproximam,  
cheio de fervor e exultando de fé.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Que nosso coração esteja aberto 
para viver a experiência cristã de como 
"viver na luz". 
 
Canto 

Cada manhã, o Senhor desperta o meu 
ouvido, 
Para eu ouvir como discípulo; 
Ouvir, prestar atenção, 
Como discípulo, cada manhã.  
 
1ª Leitura: 1Sm 16, 1b.6-7.10-13a 
 
Salmo Responsorial: Sl 22 
O Senhor é o pastor que me conduz;  
não me falta coisa alguma.   
 
2ª Leitura: Ef  5, 8-14 
 
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  
 
Cristo, Palavra de Deus 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
Pois, eu sou a luz do mundo,  
quem nos diz é o Senhor;  
e vai ter a luz da Vida  
quem se faz meu seguidor! 
 
Evangelho: Jo 9, 1- 41 ou 9, 1.6-9.13-
17.34-38 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Elevemos a Deus nossas preces 
para que possamos ver as pessoas e o 
mundo como sinal de esperança e alegria. 
 
1. Senhor, conduzi a Igreja para que con-
tinue sendo para a humanidade luz que 
norteia e esperança para os que vivem 
nas trevas. Peçamos: 
 
Todos:  
Dai-lhes vós mesmos de comer! 
 
2. Senhor, para que nossos governantes 
possam "ver" as dificuldades em que vi-
vem nosso povo faminto, e que possam 
fazer uma verdadeira conversão tendo a 
vida como objetivo e meta. Peçamos: 
 
3. Senhor, que aqueles e aquelas que 
passam fome não esperem somente uma 
solução dos governantes, mas que encon-
trem carinho, apoio e comida em nossas 
comunidades. Peçamos: 
 



4. Senhor, iluminai nossas comunidades 
para que possam produzir em nosso meio 
os frutos da luz que levam a criar um 
mundo onde todos possam ter fartura de 
bens. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Ouvi Senhor, as preces de teus 
filhos e filhas que desejam ser tocados por 
teu amor e bondade e que possam ilumi-
nar o mundo pelo testemunho da fé cristã. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
IV. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Seguir Jesus, ser seu discípulo e 
missionário, necessita da vontade de dei-
xar-se ser tocado e iluminado por Ele. É 
esta decisão de vida que apresentamos 
junto com o pão e o vinho. 
 
Canto 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre  
Pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do Reino, 
Anunciam a paz almejada! 
 
Refrão  
Senhor da vida, 
Tu és a nossa salvação! 
Ao prepararmos a tua mesa, 
Em ti buscamos ressurreição!  
 
2. Sê bendito, Senhor para sempre 
Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
Que nos levam a um novo horizonte! 
 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida 
Que abriga uma nova semente! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, concedei-nos venerar com fé  
e oferecer pela redenção do mundo  
os dons que nos salvam  
e que vos apresentamos com alegria.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal. p., 477) 
 
Prefácio 

(Missal, p., 204) 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai santo,  
Deus eterno e todo-poderoso,  
por Cristo, Senhor nosso. 
 
Pelo mistério da encarnação, Jesus con-
duziu à luz da fé  
a humanidade que caminhava nas trevas.  
E elevou à dignidade de filhos e filhas  
os escravos do pecado,  
fazendo-os renascer das águas do Batis-
mo. 
 
Por essa razão,  
com os anjos e com todos os santos,  
entoamos um cântico novo,  
para proclamar a vossa bondade,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
 
Canto 
1. Vamos juntos para a mesa 
Do banquete da Aliança 
Que o Senhor nos preparou. 
Esta mesa nos sustenta 
Nos caminhos da esperança, 
Nas estradas do amor. 
 
Refrão 
Com um toque de amor, tu curaste 
Quem vivia sozinho e sem luz. 
Tua graça nos cura a cegueira, 
Ao serviço e à fé nos conduz. 
 
2. Que a paz e a justiça,  
Caminhando de mãos dadas,  
Vençam ódio, a fome, a guerra; 
É o que juntos esperamos,  
De acordo com a promessa: 
"Novos céus e nova terra". 
 
3. Ó Senhor, criastes a terra, 
Colocaste nela a vida, 
Deste ao povo como herança, 
Pra teus filhos, tuas filhas, 
Tu sonhastes um paraíso, 
Dom, saudade e esperança. 
 



4. Uma terra sem os males 
Do egoísmo e violência,  
Da ambição de todo o vício,  
É projeto do teu Reino, 
Utopia do teu povo,  
Nosso sonho e compromisso. 
 
5. Tu visitas esta terra 
Com as chuvas e o orvalho,  
E com a vida que a invade,  
Mas, pra muitos falta o solo; 
Para tantos, o trabalho; 
Falta, enfim, a fraternidade. 
 
6. Ó Jesus, a Boa Nova, 
Semeaste pelas casas, 
Pelos campos e cidades. 
Convocaste teus amigos 
Pra contigo construírem 
Uma nova sociedade. 
 
Momento de interiorização 
Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai  de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 
Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 
 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferença com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  
para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, luz de todo ser humano que vem 
a este mundo,  

iluminai nossos corações com o esplendor 
da vossa graça,  
para pensarmos sempre o que vos agrada  
e amar-vos de todo o coração.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
VI. RITOS FINAIS    
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vocês como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, os guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conver-
são 
Todos: Amém 
 
Presid: O Espírito de sabedoria e fortale-
za os sustente na luta contra o mal para 
poderem com Cristo celebrar a vitória da 
Páscoa. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a as-
sembléia com carinho) 
 
Canto Final 
Hino da CF -2023 
(L: Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton) 
 
A fome agrava no mundo,  
Vem de uma visão arrogante (cf. Pr 21,24) 
A carência do amor mais profundo (cf. 1Jo 
4,20-21) 
Que nos torna irmãos tão distantes. 
 
Refrão 
Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) 
Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO QUINTO DOMINGO DA 

QUARESMA 
(26/03/23) 

 
I. RITOS INICIAIS          
Refrão orante 
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
Anim: Com esta celebração da páscoa 
semanal de Jesus, estamos chegando ao 
final do Tempo da Quaresma. E hoje a 
liturgia garante-nos que o desejo de Deus 
é a comunicação de uma vida que ultra-
passa a vida biológica: é a vida definitiva 
que supera a morte, já que a ressurreição, 
para os que são amigos de Deus, é viver 
para sempre com Ele. 
 
Canto de Abertura 
(José Raimundo Galvão) 
Refrão 
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 co-
brador, 
E assim lhe devolveste tua paz e teu 
amor,  
Também 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 nosso amor te 
dar, 
Porque só muito amor nos pode libertar. 
 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, 
De erguer a nossa voz, de não desespe-
rar. 
Olhando aquele gesto que o bom ladrão 
salvou: 
Não foi, também, por nós, teu sangue que 
jorrou? 
 
Antífona da Entrada 
A mim, ó Deus, fazei justiça,  

defendei a minha causa 
contra a gente sem piedade; 
do homem perverso e traidor, libertai-me,  
porque sois, ó Deus, o meu socorro. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre na esperança da ressurreição) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Que saibamos encontrar soluções 
criativas para a superação da fome. (Tex-
to base da CF- 2023 – Apresentação, p. 7) 
 
Anim: A conversão é uma mudança em 
nosso caminho. Em sinal desta mudança 
o presidente sairá de sua cadeira e se 
dirigirá à frente da cruz. Vai ficar de joe-
lhos, juntamente com toda a comunidade. 
(Todos de joelhos diante da cruz.)  
 
Leitor 1: São 33 milhões de pessoas que 
enfrentam a fome em nosso pais. São 
15,5% da população brasileira. 
 
Leitor 2: É Como se todos os habitantes 
das sete maiores cidades do Brasil: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, 
Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus, ou 
todos os peruanos passem Fome (Texto 
base da CF- 2023, 40) 
 
Leitor 1: O Texto Base da CF- 2023 dos 
nºs. 166 a 174, nos propões sugestões 
para ajudar no combate da fome em nos-
so país. Vamos apresentar apenas algu-
mas: 
 
Leitor 2: Partilhar do muito ou do pouco 
que se tem com aqueles que mais neces-
sitam; 
 
Leitor 1: Praticar a partilha na família, na 
escola, no trabalho, etc; 
 
Leitor 2: Colaborar nas campanhas de 
arrecadação de alimentos de entidades 
sérias e transparentes; 
 
Leitor 1: Abolir o desperdício de alimen-
tos, estabelecendo práticas de reaprovei-
tamento saudável; 
 
Leitor 2: Participar dos conselhos de 
direitos humanos, da criança e do adoles-
cente, da juventude, da pessoa idosa, da 
saúde...; 
 



Leitor 1: Praticar o voluntariado; 
 
Leitor 2: Preparar uma refeição saudável 
e nutritiva no domingo de Páscoa e convi-
dar uma família carente; 
 
Leitor 1: Tomar maior conhecimento e 
envolver-se nas iniciativas públicas (go-
vernamentais ou não) de combate à fome 
em seu município; 
 
Leitor 2  Apoiar e participar de alguma 
pastoral social em sua paróquia. 
 
Presid: Depois de superada a tentação, 
transfigurados pelo amor do Pai, lavados 
na água viva que é Cristo, tendo em nós a 
sua luz, no caminho da conversão esta-
mos prontos para RESSUSCITAR de 
nosso pecado e assim estarmos prontos 
para celebrar a Páscoa do Senhor. 
O que você tem feito no combate à fome? 
(Momento de silêncio) 
 
Entra do pano roxo 
(Em silêncio, entra o pano roxo que é co-
locado na cruz. Só quando o pano roxo 
estiver na cruz inicia-se o canto peniten-
cial.) 
 
Canto 
1. Senhor, se tua voz não ouvi, 
e por caminhos do mal me perdi: 
 
Refrão  
Piedade, Senhor!  
Piedade, Senhor! 
 
2. Senhor, se não Te amei no irmão, 
fechando a ele o meu coração: 
 
3. Senhor, se não cumpri meu dever,  
e se o bem eu deixei de fazer: 
 
Presid: (Diante da cruz e impondo as 
mãos sobre a comunidade, que continua 
de joelhos)  
 
Ó Pai tem compaixão de nós, perdoe to-
dos os nossos pecados, ilumine o mundo 
com a ressurreição de teu Filho, faça bri-
lhar, pelo ministério da Igreja, esta luz 
pascal sobre a humanidade inteira. Pois a 
esperança renasce nas lutas do povo, em 
defesa da vida. E a vida é mais forte que a 
morte! O amanhã da ressurreição já está 

nascendo hoje. Perdoe nossos pecados 
conduza-nos à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que a vida divina 
que existe em nós, nos faça crescer na 
caridade para com os mais necessitados, 
e que nunca falte o pão na mesa dos nos-
sos dizimistas. 
 
Presid: Senhor nosso Deus,  
dai-nos por vossa graça  
caminhar na mesma caridade  
que levou o vosso Filho a entregar-se à 
morte  
no seu amor pelo mundo.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA   
Anim: A vida é um dom que Deus quer 
que cuidemos com carinho e nos dá a 
garantia de uma vida eterna. É esta men-
sagem de vida que vamos ouvir. 
 
Canto 
Cada manhã, o Senhor desperta o meu 
ouvido, 
Para eu ouvir como discípulo; 
Ouvir, prestar atenção, 
Como discípulo, cada manhã. 
 
1ª Leitura: Ez 37, 12-14 
 
Salmo Responsorial: Sl 129 
No Senhor, toda graça e redenção! 
 
2ª Leitura: Rm 8, 8 -11 
 
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  
 
Cristo, Palavra de Deus, 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
Eu sou a ressurreição , eu sou a vida.  
Quem crê em mim não morrerá eterna-
mente. 
 
Evangelho: Jo 11, 1-45 ou 11, 3-7.17.20-
27.33b-45 
 
Homilia 
 



Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Deus de amor e de bondade é 
com o desejo de sermos seus amigos que 
vamos elevar nossas preces. 
 
1. Deus da vida, revesti a Igreja com a 
veste branca da ressurreição e da vida, 
para que continue sendo presença amiga 
de todos aqueles que escolhem a defesa 
da vida. Peçamos: 
 
Todos: Dai-lhes vós mesmos de comer! 
 
2. Deus da vida, que nossos governantes 
possam compreender que a alimentação 
saudável é um direito de todos, e, como 
tal deve ser garantida pelo Estado a todos 
os seus cidadãos. Peçamos: 
 
3. Deus da vida, que nossos irmãos e ir-
mãs famintos possam contar com a inter-
cessão de Maria que no seu canto disse: 
“Encheu de bens os famintos” (Lc 153. 
Peçamos: 
 
4. Deus da vida, renove nossos corações 
para que possamos fazer uma conversão 
sincera que nos liberte e salve. Peçamos: 
 
5. Deus da vida, cubra de bênçãos nossos 
dizimistas e nunca deixe faltar o pão em 
suas mesas. Peçamos:  
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Escutai nossa voz, Senhor, para 
que possamos nos libertar de tudo aquilo 
que os afasta da vida eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
IV. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Para que a vida definitiva, a vida 
ressuscitada, possa chegar a todos, é 
necessário o caminho do seguimento de 
Jesus, um caminho de amor e de dom da 
vida. É essa a missão que devemos fazer 
para transformar o mundo em vida plena. 
E junto com o pão e o vinho, queremos 
apresentar nossa vida de discípulos e 
amigos de Jesus. 
 
Canto 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre  

Pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do Reino, 
Anunciam a paz almejada! 
 
Refrão  
Senhor da vida, 
Tu és a nossa salvação! 
Ao prepararmos a tua mesa, 
Em ti buscamos ressurreição!  
 
2. Sê bendito, Senhor para sempre 
Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
Que nos levam a um novo horizonte! 
 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida 
Que abriga uma nova semente! 
 
Oração sobre as oferendas 
Deus todo-poderoso,  
concedei a vossos filhos e filhas 
que, formados pelos ensinamentos da fé 
cristã,  
sejam purificados por este sacrifício.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III 
(Missal, p., 482) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 212) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai santo,  
Deus eterno e todo-poderoso,  
por Cristo, Senhor nosso. 
 
Verdadeiro homem,  
Jesus chorou o amigo Lázaro.  
Deus vivo e eterno,  
ele o ressuscitou,  
tirando-o do túmulo. 
 
Compadecendo-se da humanidade,  
que jaz na morte do pecado,  
por seus sagrados mistérios  
ele nos eleva ao Reino da vida nova. 
 
Enquanto esperamos a glória eterna,  
com os anjos e todos os santos,  
nós vos aclamamos,  
cantando a uma só voz: 



 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
 
Canto 
1. Vamos juntos para a mesa 
Do banquete da Aliança 
Que o Senhor nos preparou. 
Esta mesa nos sustenta 
Nos caminhos da esperança, 
Nas estradas do amor. 
 
Refrão 
Vem, Jesus Salvador, Deus da vida,  
Que nos amas com amor sem igual 
Vem nos tirar as amarras da morte; 
Libertar-nos da dor e do mal. 
 
2. Que a paz e a justiça,  
Caminhando de mãos dadas,  
Vençam ódio, a fome, a guerra; 
É o que juntos esperamos,  
De acordo com a promessa: 
"Novos céus e nova terra". 
 
3. Ó Senhor, criastes a terra, 
Colocaste nela a vida, 
Deste ao povo como herança, 
Pra teus filhos, tuas filhas, 
Tu sonhastes um paraíso, 
Dom, saudade e esperança. 
 
4. Uma terra sem os males 
Do egoísmo e violência,  
Da ambição de todo o vício,  
É projeto do teu Reino, 
Utopia do teu povo,  
Nosso sonho e compromisso. 
 
5. Tu visitas esta terra 
Com as chuvas e o orvalho,  
E com a vida que a invade,  
Mas, pra muitos falta o solo; 
Para tantos, o trabalho; 
Falta, enfim, a fraternidade. 
 
6. Ó Jesus, a Boa Nova, 
Semeaste pelas casas, 
Pelos campos e cidades. 
Convocaste teus amigos 
Pra contigo construírem 
Uma nova sociedade. 
 

Momento de interiorização 
Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 
Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 
 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferença com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  
para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão 
Concedei, ó Deus todo-poderoso,  
que sejamos sempre contados entre os 
membros de Cristo  
cujo Corpo e Sangue comungamos.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
VI. RITOS FINAIS    
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus, Pai de misericórdia, conce-
da a todos vocês como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, os guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conver-
são 
Todos: Amém 
 



Presid: O Espírito de sabedoria e fortale-
za os sustente na luta contra o mal para 
poderem com Cristo celebrar a vitória da 
Páscoa. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a as-
sembléia com carinho) 
 
Canto Final 
Hino da CF -2023 
(L: Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton) 
 
Nas cidades e em todo lugar, 
Que se abra o nosso coração (cf. Ef 1,18) 
À Alegria de poder partilhar (cf. At 2,42) 
O pão nosso em feliz oração (cf. Mt 6,11). 
 
Refrão 
Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf. Mt 
14,13b) 
Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA 

 
I. ACOLHIDA           
Refrão orante 
(Taizé) 
Misericordioso é Deus! 
Para sempre o cantarei! 
 
Anim: O mais importante da Quaresma é 
a Páscoa, a Aliança definitiva, a vitória 
sobre o pecado, a escravidão e a morte. 
Comemorando o acontecimento salvador 
da morte e ressurreição  de Jesus Cristo, 
a Igreja celebra o novo nascimento dos 
que são batizados, e a reconciliação dos 
pecadores arrependidos. 
A Igreja por meio da Campanha da Fra-
ternidade, nos convoca insistentemente a 
nos colocarmos de pé e abraçarmos com 
carinho a luta em defesa da vida, O Cami-
nho novo e a renovação da sociedade 
iniciam com a conversão do coração de 
cada um de nós. 
 
Canto de Abertura 
(Pe. José Weber) 
Eis o tempo de conversão, eis o dia da 
salvação, 
Ao Pai voltemos, juntos 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 caminho quem errou e 
quer voltar, 
Ele é bom, fiel e justo, 
Ele busca e vem salvar. 
 
2. Viverei com o Senhor, Ele é meu sus-
tento. 
Eu confio mesmo quando minha dor não 
mais agüento. 
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 guardá-la com 
carinho, 

Sua lei, seu mandamento é viver a carida-
de; 
Caminhemos todos juntos, construindo a 
unidade. 
 
Saudação do Presidente 
Presid: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
Presid: Irmãos e irmãs, que o Deus nosso 
Pai, cheio de bondade e misericórdia abra 
os seus corações para a sua Palavra e os 
conceda a paz. Atenda às suas  orações e 
os reconcilie com Ele e com os irmãos e 
irmãs. 
 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo. 
 
Oração 
Anim: Rezemos para que posamos ter 
um coração arrependido. 
 
Presid: Ó Deus, Pai de ternura e compai-
xão, que pela morte e ressurreição de teu 
Filho Jesus trouxeste a vida em abundân-
cia para todos, olha teu povo aqui reunido, 
aberto à conversão e necessitado de mi-
sericórdia e perdão, preparando-se para 
celebrar a santa Páscoa. Por Cristo, nos-
so Senhor. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, p., 305) 
 
Anim: Vamos ter o coração bem aberto 
para ouvir a Palavra de Deus. 
 
Canto 
(Simei Monteiro) 
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, 
Senhor! 
Lâmpada para os meus pés, luz para o 
meu caminho. 
 
Leitura: Is 55, 1-3 
 
Salmo Responsorial: Sl 144 
(Pode ser recitado ou cantado) 
 
Vós abris a vossa mão e saciais os 
vossos filhos.  
 
Aclamação ao Evangelho 
Louvor e glória a Ti, Senhor,  



 
Cristo, Palavra de Deus, 
Cristo, Palavra de Deus! 
 
O homem não vive somente de pão,  
mas de toda a palavra da boca de Deus. 
 
Evangelho: Mt 14, 13-21 
 
Exame de consciência 
(Feito à luz da Palavra e da C.F. 2008) 
 
III. RITO PENITENCIAL 
Presid: Irmãos e irmãs, confiantes na 
misericórdia de Deus que se derrama so-
bre nós, ajoelhemo-nos e confessemos 
humildemente nossos pecados. 
 
SALMO 51  
(Pode ser lido ou cantado) 
Refrão 
Senhor Deus, misericórdia. 
 
1. Misericórdia de mim, Deus de bondade, 
Misericórdia por sua compaixão! Vem me 
lavar das sujeiras do pecado, Vem me 
livrar de tamanha perdição!         
 
Reconheço toda a minha maldade, Diante 
de mim a vastidão de minha ofensa...Foi 
contra ti, meu Senhor, o meu pecado, E 
pratiquei o que é mal em tua presença! 
 
2. Bem sei da retidão dos teus mandatos, 
E da verdade que teu falar propõe, Mas te 
lembras, eu nasci já na maldade, E no 
pecado concebe-me minha mãe!      
 
Que tu amas a verdade sei e sinto, E me 
ensinas o saber do coração; Vem me ba-
nhar com tua graça e serei limpo, Mais 
que um chumaço de algodão!    
 
(As confissões podem ser feitas agora  ou 
no final da celebração) 

SALMO DE LOUVOR E DE AGRADECI-
MENTO (Sl. 100) 

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. 
Sua bondade perdura para sempre.  

Aclamai o Senhor, ó terra inteira, Servi ao 
Senhor com alegria, Ide a Ele cantando 
jubilosos! 

Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele 
mesmo nos fez, e somos seus, Nós so-
mos o seu povo e o seu rebanho. 

Entrai por suas portas dando graças, E 
em seus átrios com hinos de louvor; dai-
lhe graças, seu nome bendizei! 

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, Sua 
bondade perdura para sempre, Seu amor 
é fiel eternamente! 

(Poderá ser escolhido outro salmo de lou-
vor ou hino de agradecimento) 
 
Presid e Todos: Pai - nosso.... 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
(Onde houver comunhão poderá ser feita 
neste momento 
 
Canto 
(Pe. José Weber) 
Canto 
Eu vim para que todos tenham vida, 
Que todos tenham vida plenamente. 
 
1. Reconstrói a tua vida em comunhão 
com teu Senhor, 
Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu irmão. 
Onde está o teu irmão, eu estou presente 
nele. 
 
2. Eu passei fazendo o bem, eu curei to-
dos os males. 
Hoje és minha presença junto a todo so-
fredor. 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo 
nele. 
 
3. Entreguei a minha vida pela salvação 
de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e 
inocentes. 
Onde morre o teu irmão, eu estou mor-
rendo nele. 
 
4. Vim buscar e vim salvar o que estava já 
perdido. 
Busca, salva e reconduze a quem perdeu 
toda esperança. 
Onde salvas teu irmão, tu me estás sal-
vando nele. 
 
Momento de Interiorização 



Presid: Rezemos juntos a oração da 
Campanha da Fraternidade – 2023. 
 
Todos: Pai  de bondade,  
ao ver a multidão faminta  
vosso Filho se encheu de compaixão,  
abençoou, repartiu cinco pães e dois pei-
xes  
e nos ensinou:  
“dai-lhes vós mesmos de comer”. 
 
Confiantes na ação do Espírito Santo,  
nós vos pedimos: 
 
Inspirai-nos o sonho de um mundo novo,  
de diálogo, justiça e paz; 
 
Ajudai-nos a promover uma sociedade 
mais solidária,  
sem fome, pobreza, violência e guerra; 
 
Livrai-nos do pecado da indiferenças com 
a vida. 
 
Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós  
para acolhermos Jesus Cristo em cada 
pessoas,  
sobretudo nas abandonadas, esquecidas 
e famintas. 
 
Amém! 
 
Oração depois da comunhão 
Concedei, ó Deus todo-poderoso,  
que sejamos sempre contados entre os 
membros de Cristo  
cujo Corpo e Sangue comungamos.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos 
com carinho) 

Canto Final 
1. Vibra uma canção 
De esperança e alegria. 
Surge no horizonte 
O raiar de um novo dia. 
 
Refrão 
Canta, dança, entra na festa, 
Sente a alegria de viver. 
Olha o céu sorrindo,  
Vê a beleza deste renascer 
 
Canta, dança nesta ciranda, 
Sonha de novo sem temer. 

Vai à cidade, 
Leva a notícia deste amanhecer. 
 
2. No olhar do povo 
Brilham risos de criança. 
Mãos se entrelaçam, 
Recriando a confiança. 
 
 
 
 


