COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
MISSA DA
QUARTA - FEIRA DE CINZAS
(17/02/21)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante: (Durante o refrão
orante entra a cruz, que é colocada ao
lado da Mesa da Palavra (ambão).
Todos os atos penitenciais durante a
Quaresma serão feitos diante dela. Nas
comunidades onde não haverá a missa
da quarta-feira de cinzas, a cruz poderá
entrar no refrão orante do primeiro
domingo da quaresma.)
(Taizé)

Misericordioso é Deus!
Para sempre o cantarei!
Anim: Iniciamos nossa Quaresma com
alegria de saber que Jesus nos convida
a caminhar com Ele, no mais profundo
de nossas misérias e fraquezas, para a
glória de sermos filhos e filhas de
Deus.
É um tempo favorável da graça de
Deus. É tempo para nossa revisão de
vida. É hora de deixar para trás a vida
de pecado e entrar na dinâmica do
Reino de Deus, Reino de Amor.
Neste tempo a Campanha da
Fraternidade, que será ecumênica,
quer nos ajudar em nossa reflexão e
conversão. O tema deste ano de 2021
é:
“Fraternidade
e
Diálogo:
compromisso de amor”, com o lema:
“Cristo é a nossa paz: do que era
dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14).
Que possamos caminhar, com Cristo,
das Cinzas para a glória da
Ressurreição.
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
cobrador,

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
desesperar.
Olhando aquele gesto que o bom
ladrão salvou:
Não foi, também, por nós, teu sangue
que jorrou?
Antífona de Entrada
Ó Deus, vós tendes compaixão de
todos,
e nada do que criastes desprezais:
perdoai
nossos
pecados
pela
penitência, porque sois o Senhor nosso
Deus.
Saudação do presidente
(Acolhe a todos com carinho e com
esperança na ressurreição e na
conversão).
Oração do Dia
Anim: Rezemos, para que Deus possa
nos converter, neste tempo da
quaresma, livrando-nos de todo mal e
ajudando-nos na construção de um
mundo melhor.
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: Ouvindo a Palavra de Deus nós
encontramos o caminho da vida,
caminho de conversão que nos leva a
superar as tristezas e a vivermos a
alegria de nossa fé.
Canto:
Cada manhã, o Senhor desperta o meu
ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;
Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.

mas a sua conversão,
escutai com bondade as nossas preces
e dignai-vos abençoar + estas cinzas,
que vamos colocar sobre as nossas
cabeças.
E assim reconhecendo que somos pó
e que ao pó voltaremos
consigamos, pela observância da
Quaresma,
obter o perdão dos pecados
e viver uma vida nova
à semelhança do Cristo ressuscitado.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

1ª Leitura: Jl 2, 12-18
Salmo Responsorial: Sl 50
Pequei, Senhor, misericórdia.

Presid: (Em silêncio asperge as cinzas
com água benta e impõe sobre cada
um dizendo:)
Convertei-vos e crede no Evangelho.

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 das cinzas.
Entrada das cinzas
Anim: As cinzas são sinais da nossa
morte, que em Cristo ressuscitado
adquirem a vitória. Vamos recebê-las
com carinho.
(As cinzas entram em silêncio)
Bênção 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
cabeças
em sinal de penitência.
(Momento de silêncio)
Presid: Ó Deus, que não quereis a
morte do pecador,

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
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 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!

Todos: Senhor, nossa paz, atendeinos!

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!

2.
Senhor,
para
que
nossos
governantes possam fazer políticas que
favoreçam a unidade dos povos.
Peçamos:

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
oferta,
Meu sacrifício é meu espírito contrito.
Um coração que esmagado se
converta.
Tu não desprezas, nem te vai
despercebido!
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
implora,
Ó vem depressa, dá-nos tua salvação.
Oração da Assembléia
Presid: Quaresma é tempo de oração
que está inseparavelmente ligada à
conversão. Por isso com o coração
contrito endereçamos ao Pai nossas
preces.
1. Senhor, para que neste Tempo de
Quaresma tua Igreja seja a grande
anunciadora da paz e se comprometa
cada vez mais com a unidade.
Peçamos:

3. Senhor, para que todos nós
possamos nos esforçar para ajudarmos
na construção de uma sociedade onde
haja
“Fraternidade
e
Diálogo:
compromisso de amor”. Peçamos:
4. Senhor, por todos aqueles e aquelas
que sofrem para que tenham em Cristo
a sua paz. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Senhor, acolhe com carinho
nossos pedidos e orações. Acolha
também todos aqueles que são teus
filhos e filhas e faça com que Cristo
possa ser a nossa paz. Por Cristo,
nosso Senhor.
Todos: Amém
IV. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação dos dons
Anim: Viver bem a Quaresma é jejuar
para partilhar. Jejuar é bom e faz bem,
desde que acompanhado de conversão
do coração. Apresentemos ao Pai,
junto com o pão e o vinho, o início
desta Quaresma com nosso jejum,
nossa caridade, nossa oração.
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 leva 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!
1. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos frutos das nossas jornadas!
Repartidos na mesa do Reino,
Anunciam a paz almejada!

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:

Refrão
Senhor da vida,
Tu és a nossa salvação!
Ao prepararmos a tua mesa,
Em ti buscamos ressurreição!

V. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão

2. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos mares, os rios e as fontes!
Nos recordam a tua justiça,
Que nos leva a um novo horizonte!

Comunhão
Canto
(Pe. José Weber)

“Eu vim para que todos tenham vida,
Que todos tenham vida plenamente.”

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, p. 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
praticamos,

que

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
todos os males.
Hoje és minha presença junto a todo
sofredor.
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
morrendo 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
salvando nele.
Momento de interiorização
Presid: A quaresma é o caminho para
a Páscoa; um caminho que nos faz
melhores, mais santos, mais filhos de
Deus, que quer a nossa felicidade e
salvação. Que o jejum, a oração e a

esmola possam ser para todos nós
cristãos, caminhos de conversão para
chegarmos ressuscitados com Cristo,
em sua Páscoa.
Vamos pedir esta graça rezando a
Oração da Campanha da Fraternidade
de 2021.
Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo
como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.
Torna-nos
pessoas
sensíveis
e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
em especial, aos mais pobres e
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,
caminhando
pelas
veredas
da
amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.
Amém.
Oração depois da comunhão
Ó Deus, fazei que sejamos ajudados
pelo sacramento que acabamos de
receber,
para que o jejum de hoje vos seja
agradável
e nos sirva de remédio.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
VI. RITOS FINAIS
Avisos

Bênção final
Presid: Deus, Pai de misericórdia,
conceda 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
caminhada
quaresmal
a
uma
verdadeira conversão
Todos: Amém
Presid: O Espírito de sabedoria e
fortaleza 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
assembléia com carinho.)
Canto Final
Hino da Campanha da Fraternidade
Ecumênica – 2021
1. Venham todos, vocês, venham
todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4,32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)
Refrão
Em nome de Cristo, que é a nossa
paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:
Do que estava dividido,
Unidade ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
MISSA DO 1º DOMINGO
DA QUARESMA
(21/02/21)
(Que uma cruz esteja ao lado da Mesa
da Palavra.)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante

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
desesperar.
Olhando aquele gesto que o bom
ladrão salvou:
Não foi, também, por nós, teu sangue
que jorrou?

(Taizé)

Misericordioso é Deus!
Para sempre o cantarei!
Anim: Nesta páscoa semanal, somos
convidados a vencer as tentações,
como aconteceu com Jesus.
A Campanha da Fraternidade deste
ano, que é Ecumênica tem como tema:
“Fraternidade
e
Diálogo:
compromisso de amor”, com o lema:
“Cristo é a nossa paz: do que era
dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14),
nos fala de tantas tentações que a
sociedade nos apresenta e que leva a
tantos sofrimentos.
Que por meio desta celebração, Deus
nos ajude a superar todas estas
tentações, e assim, com Jesus,
possamos chegar às alegrias de sua
Ressurreição.
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
cobrador,
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,

Antífona de Entrada
Quando meu servo chamar, hei de
atendê-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: Neste Tempo da Quaresma
somos convidados a ir às periferias da
vida para proclamar que ninguém está
excluído do amor de Deus.
Anim: A Quaresma nos convida à
conversão, ou seja, a 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 joelhos, juntamente com
toda a comunidade.
(Todos ficam de joelhos.)
Presid: Senhor, estamos chegando
para a quaresma e carregamos tantas
TENTAÇÕES, que precisamos superálas.
Leitor 1: Para ajudar em nossa
conversão a Igreja do Brasil, através da
Campanha da Fraternidade nos
oferece uma grande oportunidade.
Leitor 2: Neste ano de 2021 a
Campanha
da
Fraternidade
é
Ecumênica, ou seja, feita em
comunhão com outras Igrejas. É a
quinta Campanha a ser trabalhada na
Dimensão Ecumênica.

Leitor 1: O tema é: “Fraternidade e
Diálogo: compromisso de amor”,
com o lema: “Cristo é a nossa paz:
do que era dividido, fez uma
unidade” (Ef 2,14).

Presid: (Só o presidente se levanta e
diante da cruz impõe as mãos sobre a
comunidade.)

Leitor 2: Nos fala de tantas tentações
que a sociedade nos apresenta e que
leva a tantos sofrimentos.

Senhor, ajude-nos a sair ao encontro
das pessoas para que possamos
chegar onde elas estão. Converta-nos
e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém

Leitor 1: Os cristãos de todas as
denominações
religiosas
são
chamados em 2021 a viver e promover
a dimensão do Diálogo, como método
de se derrubar as barreiras da divisão,
fortalecendo a unidade.

Oração do dia
Anim: Rezemos, para que conhecendo
melhor Jesus Cristo, possamos levar
vida, dignidade e esperança para criar
uma sociedade de paz, que vem da
justiça.

Leitor 2: Perdão, Senhor pela nossa
insensibilidade diante da dor e dos
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs.

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.

Leitor 1: A Cruz lembra a Igreja, o
grande amor de Cristo por nós. O pano
roxo lembra nossa sociedade tão
sofrida. A Cruz de Cristo acolhe a
sociedade, por isso o pano roxo será
colocado na Cruz.
Entra do pano roxo
(Em silêncio, entra o pano roxo que é
colocado na cruz. Só quando o pano
roxo estiver na cruz inicia-se o canto
penitencial.)
Canto Penitencial
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison.
1. Senhor, que sois o caminho que leva
ao Pai,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
2. Cristo, que sois a verdade que
ilumina os povos,
Tende piedade de nós! Christe
eleison! (bis)
3. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)

II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A Palavra de Deus nos ajuda a
valorizar nossa vida interior, pois é lá
que fazemos nossas escolhas.
Canto:
Cada manhã, o Senhor desperta o meu
ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;
Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.
1ª Leitura: Gn 9, 8-15
Salmo Responsorial: Sl 24
Verdade e amor, são os caminhos do
Senhor.
2ª Leitura: 1 Pd 3, 18-22
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 palavra da boca de Deus.

Ele, com sua ternura, nos acolhe e
novamente nos propõe seus caminhos
para viver.

Evangelho: Mc 1, 12-15
Homilia
Profissão de fé

Canto
1. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos frutos das nossas jornadas!
Repartidos na mesa do Reino,
Anunciam a paz almejada!

Oração da Assembléia
Presid: Como discípulos e discípulas
parceiros da Aliança com Deus e que
creem na força transformadora do
Evangelho, elevemos nossas preces ao
Pai justo Deus da paz.

Refrão
Senhor da vida,
Tu és a nossa salvação!
Ao prepararmos a tua mesa,
Em ti buscamos ressurreição!

1. Senhor, que a Igreja possa ser Tua
presença viva, na caminhada, no
trabalho, no sofrimento e na dor da vida
de nosso povo. Peçamos:

2. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos mares, os rios e as fontes!
Nos recordam a tua justiça,
Que nos leva a um novo horizonte!

Todos: Senhor, nossa paz, atendeinos.

3. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelas bênçãos qual chuva torrente!
Tu fecundas o chão desta vida
Que abriga uma nova semente!

2. Senhor, que nossos governantes
sejam os primeiros a lutarem pela paz
e igualdade. Peçamos:
3. Senhor, que nossa comunidade
tenha
atitudes
de
verdadeira
fraternidade e solidariedade, rejeitando
toda discriminação. Peçamos:
4. Senhor, para que cada um de nós
aceite sua limitação e não caia na
tentação de apenas ver e julgar as
limitações de nossos irmãos e irmãs.
Peçamos:

Oração sobre as oferendas
Fazei, ó Deus, que o nosso coração
corresponda as estas oferendas
com as quais iniciamos
nossa caminhada para a Páscoa.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração Eucarística II
(Missal, p., 478)
Prefácio
(Missal, p. 181)

(Outras intenções)
Presid: Recorde, ó Deus, de seu amor
e de sua fidelidade sempre a espera de
nossa conversão e embora nossa
oração seja pobre e imperfeita, acolhaa e atende-a. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

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.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons
Anim: Rendemos graças a Deus
porque nos oferece um caminho a ser
percorrido pela verdade. A ação de
graças se torna ainda maior porque se
neste caminho caímos na tentação,

Jejuando quarenta dias no deserto,
Jesus consagrou a observância
quaresmal.
Desarmando as ciladas do antigo
inimigo,
ensinou-nos a vencer o fermento da
maldade.

Celebrando agora o mistério pascal,
nós nos preparamos para a Páscoa
definitiva.
Enquanto esperamos a plenitude
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
(Hinário Litúrgico)

Refrão
Agora o tempo se cumpriu,
O Reino já chegou,
Irmãos, convertam-se e creiam,
Firmes no Evangelho!

mesmo conhecendo que somos fracos,
e tantas vezes caímos na tentação,
Deus nos levanta e oferece seu
caminho a ser feito na alegria e na
liberdade. Louvemos ao Pai no silêncio
de quem vive no deserto em busca do
rosto de Deus. Vamos rezar a Oração
da Campanha da Fraternidade de
2021.
Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo
como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.

Salmo 1
1. Feliz aquele homem que não anda
Conforme os conselhos dos perversos;
2. Que não entra no caminho dos
malvados
Nem junto aos zombadores vai sentarse;
3. Mas encontra seu prazer na lei de
Deus
E a medita, dia e noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma
árvore
Que à beira da torre está plantada;

Torna-nos
pessoas
sensíveis
e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
em especial, aos mais pobres e
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,
caminhando
pelas
veredas
da
amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.
Amém.

5. Ela sempre dá seus frutos a seu
tempo
E jamais as suas folhas vão murchar;
6. Pois Deus vigia o caminho dos
eleitos,
Mas a estrada dos malvados leva à
morte.
Momento de interiorização
Presid: Nossa ação de graças é
motivada pela ternura divina que,

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
verdadeiro,
e viver de toda a palavra que sai de
vossa boca.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final
Presid: Ó Deus, faça que nesta
Quaresma, o teu povo se volte para Ti
de todo coração. Pois se o protege
mesmo quando erra, com maior amor o
guarda quando te serve.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a
assembléia com carinho).
Canto final
Hino da Campanha da Fraternidade
Ecumênica – 2021
1. Venham todos, vocês, venham
todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4,32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)
Refrão
Em nome de Cristo, que é a nossa
paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:
Do que estava dividido,
Unidade ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
MISSA DO 2º DOMINGO
DA QUARESMA
(28/02/21)
(Que uma cruz esteja ao lado da Mesa
da Palavra)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante
(Taizé)

Misericordioso é Deus!
Para sempre o cantarei!
Anim: Na celebração de hoje, quando
recordamos a transfiguração do
Senhor, somos inspirados em Cristo
para assumirmos o caminho da Cruz
como método de vida e salvação.
Fazemos isso com nosso jejum, oração
e sendo discípulos missionários
Daquele que se fez um de nós.

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?
Antífona de Entrada
Lembrai-vos,
Senhor,
de
vossa
misericórdia
e de vosso amor, pois são eternos.
Nossos inimigos não triunfem sobre
nós:
libertai-nos, ó Deus, de toda angústia!
Saudação do Presidente
(Alegre e fraterna na esperança da
conversão e da páscoa)
Ato Penitencial
Anim: A Quaresma nos convida a
conversão, ou seja, a 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 joelhos, juntamente com
toda a comunidade.
(Todos ficam de joelhos)

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
cobrador,
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,

Presid:
Contemplando
tua
transfiguração,
Senhor,
pedimos
perdão porque nosso coração vive
longe de Ti, buscando luzes que se
apagam e ouvindo palavras que voam
de nós com o tempo.
Leitor 1: Este ano de 2021 a
Campanha
da
Fraternidade
é
Ecumênica. São as Igrejas que formam
o CONIC: Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs. Quais são essas Igrejas?
Leitor 2:
• Igreja Católica Apostólica Romana,
• Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia,
• Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil,
• Igreja Anglicana do Brasil,
• Igreja Presbiteriana Unida,
• Aliança de Batistas do Brasil.
Leitor 1: Ainda participaram da
comissão que preparou o texto base
representantes do Centro Ecumênico
de Serviços à Evangelização e à

Educação Popular (CESEEP) e a Igreja
Betesda como Igreja convidada.
Leitor 2: E qual é o Objetivo Geral da
Campanha da Fraternidade de 2021?
Leitor 1: Através do diálogo amoroso e
do testemunho da unidade na
diversidade, inspirados e inspiradas no
amor de Cristo, convidar comunidades
de fé e pessoas de boa vontade para
pensar, avaliar e identificar caminhos
para a superação das polarizações e
das violências que marcam o mundo
atual.
Leitor 2: Perdão, Senhor, pelas vezes
que somos tentados e fugimos do
nosso compromisso de cristãos em
lutar pela paz.
Leitor 1: A Cruz lembra a Igreja, o
grande amor de Cristo por nós. O pano
roxo lembra nossa sociedade tão
sofrida. A Cruz de Cristo acolhe a
sociedade, por isso o pano roxo será
colocado na Cruz.
Entra do pano roxo
(Em silêncio, entra o pano roxo que é
colocado na cruz. Só quando o pano
roxo estiver na cruz inicia-se o canto
penitencial.)
Canto Penitencial
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison.
1. Senhor, que sois o caminho que leva
ao Pai,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
2. Cristo, que sois a verdade que
ilumina os povos,
Tende piedade de nós! Christe
eleison! (bis)
3. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)

Presid: (Só o presidente se levanta e
diante da cruz impõe as mãos sobre a
comunidade)
Senhor, a opção evangélica pelos
pobres é consequência da opção de
Jesus pelos pobres, e por todos os
pobres. Ajude-nos a ser
uma
comunidade que vai ao encontro de
todos os pobres, para com eles superar
a miséria e resgatar a sua dignidade de
seres humanos. Perdoa nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém
Oração do dia
Anim: Rezemos, para que Deus
alimente nosso espírito e nos ajude a
viver nossa santa vocação batismal
para que, buscando a justiça, vivamos
na paz. Rezemos de um modo especial
por todos nossos dizimistas.
Presid: Ó Deus, que nos mandastes
ouvir vosso Filho amado,
alimentai nosso espírito com a vossa
palavra,
para que, purificado o olhar de nossa
fé,
nos alegremos com a visão da vossa
glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A Liturgia da Palavra nos mostra
que nossa vida interior é modelada
pela Palavra de Deus. A garantia disso
é o mandamento para ouvir a voz de
Jesus, hoje presente no Evangelho.
Canto:
Cada manhã, o Senhor desperta o meu
ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;
Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.
1ª Leitura: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Salmo Responsorial: Sl 115
Andarei na presença de Deus,
junto a ele na terra dos vivos.

2ª Leitura: Rm 8, 31b-34

(Outras intenções)

Aclamação ao Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus!
Cristo, Palavra de Deus!

Presid: Recorde, ó Deus, de teu amor
e de tua fidelidade sempre a espera de
nossa conversão e embora nossa
oração seja pobre e imperfeita, acolhaa e atende-a. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

Numa nuvem resplendente, fez-se
ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado, escutai-o,
todos vós.
Evangelho: Mc 9, 2-10

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons
Anim: Junto com o pão e o vinho
coloquemos nossa disposição em viver
intensamente este tempo quaresmal.

Homilia
Profissão de fé
Oração da Assembléia
Presid: Nós que fomos fortalecidos
pela luz da Transfiguração do Senhor,
elevemos confiantes nossas preces ao
Pai, na certeza de que nossos pedidos
serão atendidos e nossas vidas
iluminadas pela luz divina.
1. Senhor, que a Igreja possa ser Tua
presença viva, na caminhada, no
trabalho, no sofrimento e na dor da vida
de nosso povo. Peçamos:
Todos: Senhor, nossa paz, atendeinos.
2. Senhor, que nossos governantes
possam olhar com mais carinho pelo
nosso povo, principalmente pelos mais
humildes e necessitados. Peçamos:
3. Senhor, que nossa comunidade
tenha
atitudes
de
verdadeira
fraternidade e solidariedade cristã com
as
pessoas
mais
necessitadas.
Peçamos:
4. Senhor, que cada um de nós aceite
sua limitação e não caia na tentação de
apenas ver e julgar as limitações de
nossos irmãos e irmãs. Peçamos:
5. Senhor, que os nossos dizimistas
possam ser recompensados pela oferta
material que fazem em favor de nossa
comunidade. Peçamos:

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 leva 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 III
(Missal, p., 482)
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 todopoderoso,
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
Profetas,
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

4. Saí para a luta no carro de guerra
Em defesa da fé, da justiça e verdade!
5. Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem
fim;
Vosso cetro real é sinal de justiça:
6. Vós amais a justiça e odiais a
maldade,
É por isso que Deus vos ungiu com seu
óleo.
7. Cantarei vosso nome de idade em
idade,
Para sempre haverão de louvar-vos os
povos!
Momento de interiorização
Presid: A Celebração Eucarística é a
celebração máxima de todos os
batizados e crismados, pois exprime e
realiza nossa comunhão e participação
no Mistério Pascal de Jesus Cristo.
Rendamos graças a Deus por este
grande mistério de amor, que alimenta
nossa fé e nos encoraja no testemunho
cristão, rezando a Oração da
Campanha da Fraternidade de 2021.

Fração do Pão
Comunhão
Canto
(Hinário Litúrgico)

Refrão
Então, da nuvem luminosa,
Dizia uma voz:
"Este é meu Filho amado,
Escutem sempre o que Ele diz!"
Salmo 45 (44)
1. Transborda um poema do meu
coração:
Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha
canção:
2. Sois tão belo, o mais belo entre os
filhos dos homens!
Porque Deus, para sempre, vos deu
sua bênção.
3. Levai vossa espada de glória no
flanco,
Herói valoroso, no vosso esplendor;

Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo
como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.
Torna-nos
pessoas
sensíveis
disponíveis para servir a toda
humanidade,
em especial, aos mais pobres
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,

e
a
e
o

caminhando
amorosidade.

pelas

veredas

da

Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.

Refrão
Em nome de Cristo, que é a nossa
paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:
Do que estava dividido,
Unidade ele faz!

Amém.
Oração depois da comunhão
Nós comungamos, Senhor Deus, no
mistério da vossa glória,
e nos empenhamos em render-vos
graças,
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,
conceda 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
caminhada
quaresmal
a
uma
verdadeira conversão
Todos: Amém
Presid: O Espírito de sabedoria e
fortaleza 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
assembléia com carinho.)
Canto Final
Hino da Campanha da Fraternidade
Ecumênica – 2021
1. Venham todos, vocês, venham
todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4,32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)

2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
MISSA DO 3º DOMINGO
DA QUARESMA
(07/03/21)
(Que uma cruz esteja ao lado da Mesa
da Palavra)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante

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?
Antífona de 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.

(Taizé)

Misericordioso é Deus!
Para sempre o cantarei!

Saudação do Presidente
(Alegre e fraterna na esperança pascal)

Anim:
Nesta
páscoa
semanal
encontramos Jesus no Templo, onde
testemunhamos o seu gesto de
indignação.
Recebemos
Dele
a
proposta de um verdadeiro culto no
templo de seu corpo glorificado. Como
batizados, temos que acolher e assumir
esse compromisso. E será nossa
vivência em comunidade que nos
ajudará neste compromisso.

Ato Penitencial
Presid: A Quaresma nos convida a
sermos solidários com quem sofre as
dores da limitação humana e dos
pecados próprios e dos outros.

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
cobrador,
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.

Anim: A Quaresma nos convida à
conversão, ou seja, a 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 joelhos, juntamente com
toda a comunidade.
(Todos de joelhos)
Leitor 1: Depois de refletirmos sobre o
Objetivo Geral da Campanha da
Fraternidade Ecumênica de 2021.
Vamos ver os Objetivos Específicos.
Leitor 2: DENUNCIAR as violências
contra pessoas, povos e a Criação, em
especial, as que usam o nome de
Jesus.
Leitor 1: ENCORAJAR a justiça para a
restauração da dignidade das pessoas,
para a superação de conflitos e para
alcançar a reconciliação social.
Leitor 2: ANIMAR o engajamento em
ações concretas e amor à pessoa
próxima.

Leitor 1: PROMOVER a conversão
para a cultura do amor em lugar da
cultura do ódio.
Leitor 2: FORTALECER e celebrar a
convivência
ecumênica
e
interreligiosa.
Presid: Perdão Senhor pelas vezes
como
batizados
não
nos
comprometemos com o teu projeto de
paz.
Leitor 1: A Cruz lembra a Igreja, o
grande amor de Cristo por nós. O pano
roxo lembra nossa sociedade tão
sofrida. A Cruz de Cristo acolhe a
sociedade, por isso o pano roxo será
colocado na Cruz.
Entra do pano roxo
(Em silêncio, entra o pano roxo que é
colocado na cruz. Só quando o pano
roxo estiver na cruz inicia-se o canto
penitencial.)
Canto Penitencial
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison.
1. Senhor, que sois o caminho que leva
ao Pai,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
2. Cristo, que sois a verdade que
ilumina os povos,
Tende piedade de nós! Christe
eleison! (bis)
3. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
Presid: (Só o presidente se levanta e
diante da cruz impõe as mãos sobre a
comunidade)
Senhor, ajude-nos na conversão da
mente e do coração, para que
possamos ver as coisas de uma forma
diferente e reconhecer nos irmãos e

irmãs a dignidade de cada um neste
mundo, perdoa nosso pecado e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém
Oração do dia
Anim: Rezemos para que Deus, por
meio de seu Filho Jesus Cristo, traga à
sociedade a paz e a justiça, que são
frutos do seu verdadeiro amor.
Presid: Ó Deus, fonte de toda
misericórdia 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 que, humilhados pela consciência
de nossas faltas
sejamos confortados pela vossa
misericórdia.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A Palavra de Deus não é peso,
mas luz para a vida, sabedoria para
quem acolhe, alegria da liberdade para
quem vive de acordo com sua
orientação.
Canto:
Cada manhã, O Senhor desperta o
meu ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;
Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.
1ª Leitura: Ex 20, 1-17 ou Ex 20, 13.7-8.12-17
Salmo Responsorial: Sl 18
Senhor, tens palavras de vida eterna.
2ª Leitura: 1Cor 1, 22-25
Aclamação ao Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus!
Cristo, Palavra de Deus!

Tanto Deus amou o mundo, que lhe
deu seu Filho único;
todo aquele que crer nele há de ter a
vida eterna.

Anim: Que o Corpo e o Sangue de
Cristo, nos ajudem a lutar por uma
sociedade de paz, com mais dignidade
à pessoa humana, nos fazendo
verdadeiros templos do Senhor.

Evangelho: Jo 2, 13-25
Homilia
Profissão de Fé

Canto
1. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos frutos das nossas jornadas!
Repartidos na mesa do Reino,
Anunciam a paz almejada!

Oração da Assembléia
Presid: Cristo é o novo templo no qual
podemos falar de Deus. Como
discípulos e aliados para realizar seu
projeto de salvação é que faremos
nossos pedidos.

Refrão
Senhor da vida,
Tu és a nossa salvação!
Ao prepararmos a tua mesa,
Em ti buscamos ressurreição!

1. Senhor, que a Igreja seja para todos
e todas a sua casa, lugar de
acolhimento, oração e inclusão dos
diferentes. Peçamos:

2. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos mares, os rios e as fontes!
Nos recordam a tua justiça,
Que nos leva a um novo horizonte!

Todos: Senhor, nossa paz, atendeinos.

3. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelas bênçãos qual chuva torrente!
Tu fecundas o chão desta vida
Que abriga uma nova semente!

2. Senhor, que nossos governantes
olhem com carinho a deficiência da
saúde pública, social e educacional,
procurando resolver os problemas,
para que as pessoas tenham mais
dignidade quando precisarem desses
serviços. Peçamos:
3. Senhor, que nossa comunidade
anuncie que a pessoa humana é obra
prima de Tua criação. Peçamos:
4. Senhor, que cada um de nós possa
se interessar verdadeiramente na
construção da paz, pois “Cristo e a
nossa paz” (Ef 2,14). Peçamos:

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 II
(Missal, p., 478)
Prefácio
(Missal, p., 415)

(Outras intenções)
Presid: Ó Pai, tua lei é o amor; ajudainos a amar sem esperar recompensa,
pois só assim poderemos transformar
este mundo sofrido e machucado por
tantos pecados. Por Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons

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.
Para renovar, na santidade
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 apego às coisas da terra.
E, enquanto esperamos a plenitude
eterna,
proclamamos a vossa glória,
cantando a uma só voz:
IV. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
Refrão
Destruí este templo, disse Cristo,
E em três dias haverei de reerguê-lo.
Ele falava do templo do seu corpo.
Ele falava do seu corpo.
1. Ó Senhor de coração eu vos dou
graças,
Porque ouvistes as palavras de meus
lábios!
Perante vossos anjos vou cantar-vos
E ante vosso templo vou prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa
verdade,
Porque fizestes muito mais que
prometestes;
Naquele dia eu gritei, vós me
escutastes
E aumentastes o vigor de minha alma.
3. Os reis de toda a terra hão de
louvar-vos
Quando ouvirem, ó Senhor vossa
promessa.
Hão de cantar vossos caminhos e
dirão:
"Como a glória do Senhor é grandiosa!"
4. Altíssimo é o Senhor, mas olha os
pobres,
E de longe reconhece os orgulhosos.
Se no meio da desgraça eu caminhar,
Vós me fazeis tornar à vida novamente.
5. Completai
começada;

em

mim

a

obra

Ó Senhor, vossa bondade é para
sempre
Eu vos peço: Não deixeis inacabada
Esta obra que fizeram vossas mãos!
Momento de interiorização
Presid: A nossa fé cristã afirma que a
Igreja, o povo convocado faz a
Eucaristia e que a Eucaristia faz a
Igreja. Cada vez que celebramos a
Eucaristia
a
Igreja
está
se
reconstituindo, se reconstruindo. Volta
a encontrar seu centro, que é dar vida.
Façamos nosso compromisso com esta
Igreja rezando a Oração da Campanha
da Fraternidade de 2021.
Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo
como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.
Torna-nos
pessoas
sensíveis
e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
em especial, aos mais pobres e
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,
caminhando
pelas
veredas
da
amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.
Amém.
Oração depois da comunhão
Ó Deus, tendo recebido o penhor do
vosso 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.
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção final
Presid: Deus que manifesta sua
misericórdia oferecendo seus preceitos
como luz para a vida, conceda a todos,
a graça de acolher a Salvação da Cruz
redentora de seu Filho, cultivando a
vida interior, fortalecendo a Aliança
com vocês e vivendo de modo coerente
o Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a
assembléia com carinho)
Canto final
Hino da Campanha da Fraternidade
Ecumênica – 2021
1. Venham todos, vocês, venham
todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4,32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)
Refrão
Em nome de Cristo, que é a nossa
paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:
Do que estava dividido,
Unidade ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

Antífona de Entrada
Alegra-te, Jerusalém!
Reuni-vos, vós todos que a amais;
vós que estais tristes, exultai de
alegria!
Saciai-vos com a abundância de suas
consolações.
COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
MISSA DO 4º DOMINGO
DA QUARESMA
(14/03/21)
(Que uma cruz esteja ao lado da Mesa
da Palavra)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante
(Taizé)

Misericordioso é Deus!
Para sempre o cantarei!
Anim: Hoje é o “Domingo da Alegria”,
pois estamos próximos da Páscoa do
Senhor. E nesta liturgia somos
lembrados que o amor de Deus tornouse o eixo da nossa história, enviando
seu Filho que morreu pela nossa
salvação. Somos guiados pela luz de
Cristo, para não andarmos nas trevas.
Canto de Abertura

Saudação do Presidente
(Alegre e festiva na esperança pascal)
Ato Penitencial
Presid: A Igreja deve ir ao encontro
das pessoas.
Anim: A Quaresma nos convida a
conversão, ou seja, a 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 joelhos, juntamente com
toda a comunidade.
(Todos de joelhos)
Leitor 1: A fé nos lembra que CRISTO
É A NOSSA PAZ e nos anima a
prosseguir pelo caminho da unidade na
diversidade.
Leitor 2: Com este caminho da
unidade na diversidade afirmamos que
a FRATERNIDADE e o DIÁLOGO são
compromissos de amor.

(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.

Leitor 1: Porque “CRISTO FEZ UMA
UNIDADE DAQUILO QUE ERA
DIVIDIDO” (Ef 2,14).
Leitor 2: A escolha por testemunhar a
fé vivida em diversidade desafia-nos a
realizar a Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2021.
Presid: Perdão Senhor porque nem
sempre fomos sinal de unidade no
meio da diversidade.
Leitor 2: A Cruz lembra a Igreja, o
grande amor de Cristo por nós. O pano
roxo lembra nossa sociedade tão
sofrida. A Cruz de Cristo acolhe a
sociedade, por isso o pano roxo será
colocado na Cruz.

Entra do pano roxo
(Em silêncio, entra o pano roxo que é
colocado na cruz. Só quando o pano
roxo estiver na cruz inicia-se o canto
penitencial.)
Canto Penitencial
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison.
1. Senhor, que sois o caminho que leva
ao Pai,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
2. Cristo, que sois a verdade que
ilumina os povos,
Tende piedade de nós! Christe
eleison! (bis)

II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A Palavra de Deus é o caminho
para conhecer a verdade que está só
em Deus e é revelada por Jesus Cristo.
Canto:
Cada manhã, o Senhor desperta o meu
ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;
Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.
1ª Leitura: 2 Cr 36, 14-16.19-23
Salmo Responsorial: 136
Que se prenda minha língua ao céu
da boca,
se de ti, Jerusalém, eu me esquecer!
2ª Leitura: Ef 2, 4-10

3. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)

Aclamação ao Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus!
Cristo, Palavra de Deus!

Presid: (Só o presidente se levanta e
diante da cruz impõe as mãos sobre a
comunidade)

Tanto Deus amou o mundo, que lhe
deu seu Filho único;
todo aquele que crer nele, há de ter a
vida eterna.

Ó Deus, que jamais descuida daquilo
que criou, escute nosso pedido de
perdão, renove nossos pensamentos,
para que possamos ser dignos da vida
eterna.
Todos: Amém
Oração do dia
Anim: Rezemos, para que crendo no
Senhor, possamos, na alegria, ir ao
encontro das festas pascais, na justiça
e na paz.
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

Evangelho: Jo 3, 14-21
Homilia
Profissão de fé
Oração da Assembléia
Presid: Rezemos, para que possamos
fazer uma opção concreta pela luz,
pelo Reino e pela vida.
1. Deus de amor, queremos pedir pela
Igreja, de modo especial pelos nossos
padres, para que não se cansem de
lutar por uma sociedade onde reine a
alegria e a paz. Peçamos:
Todos: Senhor, nossa paz, atendeinos.
2. Deus de amor, queremos pedir pelos
nossos governantes, para que possam
favorecer a construção de uma

sociedade justa e pacífica onde brilhe a
luz da verdade e da justiça,
principalmente para as pessoas mais
necessitadas. Peçamos:
3. Deus de amor, ajude-nos a sermos
fiéis ao Evangelho de Cristo e que
tenhamos força e coragem para ser luz
onde reina as trevas. Peçamos:
4. Deus de amor, para que nossa
comunidade possa ser luz que irradia a
verdade do Evangelho revelando assim
o amor, para todos aqueles que vivem
longe de Cristo. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Deus de amor e de bondade
aumente a nossa fé para que
possamos viver a verdade e ser luz
para todos. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

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 III
(Missal, p., 482)
Prefácio
(Missal, p., 414)
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.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons
Anim: Somos convidados a dar graças
ao Pai pela sua imensa misericórdia e
pela sua bondade infinita de nos salvar.
Vamos dar graças porque Deus não
cessa de oferecer-nos a sua Salvação
para o nosso bem e para o bem do
mundo.

Vós concedeis aos cristãos
esperar com alegria, cada ano, a festa
da Páscoa.
De coração purificado, entregues à
oração
e à prática do amor fraterno,
preparamo-nos
para celebrar os mistérios pascais,
que nos deram vida nova
e nos tornaram filhas e filhos vossos.

Canto
1. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos frutos das nossas jornadas!
Repartidos na mesa do Reino,
Anunciam a paz almejada!

Por essa razão,
agora e sempre,
nós nos unimos aos anjos e a todos os
santos,
cantando a uma só voz.

Refrão
Senhor da vida,
Tu és a nossa salvação!
Ao prepararmos a tua mesa,
Em ti buscamos ressurreição!

IV. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso

2. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos mares, os rios e as fontes!
Nos recordam a tua justiça,
Que nos leva 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!

Comunhão
Canto
Refrão
Tanto Deus amou o mundo
Que lhe deu seu Filho único.
Quem crê nele não perece,
Mas terá a luz da vida.
Quem crê nele não perece,
Mas terá a luz da vida. (Jo 3,16)
1. Eu amo, ó Senhor, minha força,
Minha rocha, meu refúgio e salvador!

Minha força e poderosa salvação,
Sois meu escudo e proteção: em vós
espero!
2. Ao Senhor eu invoquei na minha
angústia
E elevei o meu clamor para o meu
Deus;
De seu templo ele escutou a minha voz
E chegou aos seus ouvidos o meu
grito.
3. Do alto ele estendeu a sua mão
E das águas mais profundas retiroume;
Libertou-me do inimigo poderoso
E de rivais muito mais fortes do que eu.
4. Assaltaram-me no dia da aflição
Mas o Senhor foi para mim um protetor;
Colocou-me num lugar bem espaçoso:
O Senhor me libertou porque me ama.
5. Ó Senhor, fazei brilhar a minha
lâmpada;
Ó meu Deus, iluminai as minhas trevas!
Junto convosco eu enfrento os
inimigos,
Com vossa ajuda eu transponho altas
montanhas.
Momento de interiorização
Presid: Apontando para a imagem da
serpente levantada por Moisés no
deserto, Jesus nos convida a
contemplar o Filho do Homem, o Filho
eterno e amado de Deus, de braços
abertos, erguido entre o céu e a terra,
fonte de salvação para todos que nele
crerem.
Que
esta
Oração
da
Campanha da Fraternidade de 2021
nos ajude na fidelidade à Deus e ao
seu Reino de Paz.
Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo

como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.
Torna-nos
pessoas
sensíveis
e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
em especial, aos mais pobres e
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,
caminhando
pelas
veredas
da
amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.
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
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final
Presid: Que o Deus da vida, os
abençoe, derramando sobre vocês a
sua graça, fazendo-os pessoas novas,
construtores do seu Reino e alegres
testemunhas da páscoa de seu filho
Jesus Cristo.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a
assembléia com carinho)
Canto final
Hino da Campanha da Fraternidade
Ecumênica – 2021
1. Venham todos, vocês, venham
todos,

Reunidos num só coração, (cf. At 4,32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)
Refrão
Em nome de Cristo, que é a nossa
paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:
Do que estava dividido,
Unidade ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

Porque só muito amor nos pode
libertar.

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
MISSA DO 5º DOMINGO
DA QUARESMA
(21/03/21)
(Que uma cruz esteja ao lado da Mesa
da Palavra)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante
(Taizé)

Misericordioso é Deus!
Para sempre o cantarei!
Anim: Nossa preparação para a
Páscoa é iluminada pela Paixão e
Morte de Jesus. Ele anuncia sua morte
violenta e explica seu significado: fonte
de vida futura e de renovação.
Renovação que cria amizade e
reconciliação entre as pessoas, em
completa oposição ao ódio e à divisão.
Que essa vida divina nasça em nossos
corações para que possamos sempre
dizer “sim” ao projeto de Cristo.
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
cobrador,
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,

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?
Antífona de Entrada
A mim, ó Deus, fazei justiça,
defendei a minha causa
contra a gente sem piedade;
do homem perverso e traidor, libertaime,
porque sois, ó Deus, o meu socorro.
Saudação do Presidente
(Alegre e festiva na esperança pascal)
Ato Penitencial
Presid: Nossa caminhada quaresmal já
nos acena a proximidade do grande
acontecimento da Páscoa. Será que
estamos
preparados
para
este
acontecimento?
Anim: A Quaresma nos convida à
conversão, ou seja, a 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 joelhos, juntamente com
toda a comunidade.
(Todos de joelhos)
Leitor 1: Nesta Campanha da
Fraternidade Ecumênica de 2021
vemos o apelo de Cristo pela unidade.
Leitor 2: “CRISTO É A NOSSA PAZ”
e suas ações nos inspiram a
concretizá-la por meio do nosso
testemunho.
Leitor 1: Seu amor nos une, sua
Palavra desperta em nossos corações
o compromisso com a construção de
uma sociedade que seja capaz de
dialogar.

Leitor 2:
Superando assim as
polarizações que adiam a “cultura do
encontro” e o desejo de Cristo de que
todos sejamos um (Jo 17,21).
Leitor 1: Cultura capaz de iniciar
processos de vida nova a partir de um
coração que se converte e, como tal,
jamais deixará de dialogar, viver a
fraternidade e, em conjunto trabalhar
em favor da justiça e pela paz.
Presid: Senhor, ajude na conversão de
nosso coração, para que possamos ser
teu instrumento de unidade e paz nesta
sociedade tão marcada pela desilusão
e desigualdade.

Senhor, perdoe os nossos pecados,
nos ensine a amar, mesmo quando nos
perseguem e nos odeiam, e assim nos
conduza 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.

Leitor 2: A Cruz lembra a Igreja, o
grande amor de Cristo por nós. O pano
roxo lembra nossa sociedade tão
sofrida. A Cruz de Cristo acolhe a
sociedade, por isso o pano roxo será
colocado na Cruz.

Presid: Senhor nosso Deus,
dai-nos por vossa graça
caminhar com alegria 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.

Entra do pano roxo
(Em silêncio, entra o pano roxo que é
colocado na cruz. Só quando o pano
roxo estiver na cruz inicia-se o canto
penitencial.)

II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Viver a Palavra de Deus é
assumir, radicalmente, o projeto de
Deus em vista de germinar vida nova
na sociedade.

Canto Penitencial
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison.

Canto:
Cada manhã, O Senhor desperta o
meu ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;
Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.

1. Senhor, que sois o caminho que leva
ao Pai,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
2. Cristo, que sois a verdade que
ilumina os povos,
Tende piedade de nós! Christe
eleison! (bis)
3. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo,
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!
(bis)
Presid: (Só o presidente se levanta e
diante da cruz impõe as mãos sobre a
comunidade)

1ª Leitura: Jr 31, 31-34
Salmo Responsorial: Sl 50
Criai em mim um coração que seja
puro.
2ª Leitura: Hb 5, 7-9
Aclamação do Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus!
Cristo, Palavra de Deus!
Se alguém me quer servir, que venha
atrás de mim;
e onde eu estiver, ali estará meu servo.
Evangelho: Jo 12, 20-33

Homilia
Profissão de fé
Oração da Assembléia
Presid: Rezemos, para que a vontade
divina, inscrita em nossos corações,
recorde-nos que somos responsáveis
em transformar a vida de tantos irmãos
e irmãs.
1. Senhor, que a Igreja a exemplo de
Cristo que foi obediente até às ultimas
consequências possa anunciar e
testemunhar a salvação que vem com
Teu imenso amor por nós. Peçamos:
Todos: Senhor, nossa paz, atendeinos.
2. Senhor, pelos povos do mundo
inteiro, para que a cruz de Cristo seja
sinal do amor divino e glorificado.
Peçamos:
3. Senhor, por todos aqueles e aquelas
que sofrem algum tipo de exclusão,
que sintam no seu amor, consolo e
força para a caminhada. Peçamos:

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 leva 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

4, Senhor, por todos nós, para que
tenhamos um coração puro e
generoso, vivendo de acordo com a
proposta do evangelho e sendo fiéis ao
projeto divino. Peçamos:

Oração Eucarística III
(Missal, p., 482)

(Outras intenções)

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.

Presid: Senhor, Pai todo-poderoso,
ouça com carinho nossas preces e faça
que o nosso trigo caído na terra, possa
dar muitos frutos na comunidade. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons
Anim: Cristo se faz sacrifício, se faz
oferta e é aceita por Deus. Nós O
recebemos no pão e no vinho
consagrados, acolhendo sua vida
divina e permitindo que Ele floresça em
nós.

Prefácio
(Missal, p. 415)

Para renovar, na santidade,
o coração dos vossos filhos e filhas,
instituístes este tempo de graça e
salvação.
Libertando-nos do egoísmo
e das outras paixões desordenadas,
superando o apego às coisas da terra.
E, enquanto esperamos a plenitude
eterna,

proclamamos a vossa glória,
cantando a uma só voz:
IV. RITO DE COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
Refrão
Se o grão de trigo não morrer,
Sozinho vai ficar,
Mas se morrer no chão,
Dará, com tempo, muito fruto.
Salmo 18 (17)
1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha
força,
Minha rocha, meu refúgio e Salvador.
2. Ondas da morte me envolveram
totalmente
E as torrentes da maldade me
aterraram.
3. Ao Senhor eu invoquei na minha
angústia
E elevei o meu clamor para o meu
Deus;
4. De seu Templo ele escutou a minha
voz
E chegou a seus ouvidos o meu grito.
5. O Senhor recompensou minha
justiça
E a pureza que encontrou em minhas
mãos.
6. Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo
humilde,
Mas os olhos dos soberbos humilhais.
7. Ó Senhor, fazeis brilhar a minha
lâmpada;
Ó meu Deus, iluminais as minhas
trevas.
8. Concedeis ao vosso rei grandes
vitórias
E mostrais misericórdia ao vosso
Ungido.

Momento de interiorização
Presid: Queremos agradecer ao Pai
por aceitar a entrega de Jesus, em
vista de nossa salvação. Sejamos
reconhecidos e glorifiquemos a Deus
proclamando a obediência a Jesus.
Rezemos a Oração da Campanha da
Fraternidade de 2021.
Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo
como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.
Torna-nos
pessoas
sensíveis
e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
em especial, aos mais pobres e
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,
caminhando
pelas
veredas
da
amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.
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
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final

Presid: Que a graça de Deus esteja
sobre vocês, para dar muitos frutos na
vida e os sustentem na luta contra o
mal, para poderem, com Cristo,
celebrar a vitória da Páscoa.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a
assembléia com carinho).
Canto Final
Hino da Campanha da Fraternidade
Ecumênica – 2021
1. Venham todos, vocês, venham
todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4,32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)
Refrão
Em nome de Cristo, que é a nossa
paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:
Do que estava dividido,
Unidade ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

2. Viverei com o Senhor.
Ele é meu sustento.
Eu confio mesmo quando
Minha dor não mais aguento
Tem valor aos olhos seus
Meu sofrer e meu morrer.
Libertai o vosso servo
E fazei-o reviver!
COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA – SP
CELEBRAÇÃO DA
MISERICÓRDIA
I. ACOLHIDA
Refrão orante:
Pequei Senhor, Misericórdia!
Anim: No passado a Quaresma era
entendida como um tempo de ter medo
do demônio e fazer penitências só para
alcançar o perdão dos pecados. Hoje
entendemos que é um tempo de
conversão, deixar para trás a vida de
pecado e abrir-se para a vida nova que
Cristo oferece a cada um de nós.
Para ajudar em nossa reflexão temos a
Campanha da Fraternidade, que neste
ano de 2021 é Ecumênica, que tem
como tema: “Fraternidade e Diálogo:
Compromisso de Amor”, com o lema:
“Cristo é a nossa paz: do que era
dividido fez uma unidade” (cf. Ef
2,14)).
Dê-nos, Senhor, o perdão de nossos
pecados e a graça de viver sempre em
tua presença.
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.

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 caridade.
Caminhemos todos juntos,
Construindo a unidade!
Acolhida do Presidente
Presid: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.
Todos: Amém
Presid: Irmãos e Irmãs, que Deus abra
os seus corações para a sua Palavra e
lhes conceda a sua paz; atenda as
suas orações e lhes reconcilie com Ele.
Todos: A Ele louvor e glória para
sempre!
Oração
Anim: Rezemos para que possamos
ter um coração arrependido.
Presid: Ó Deus, Pai de ternura e
compaixão, que pela morte e
ressurreição de teu Filho Jesus
trouxeste a vida em abundância para
todos, olha teu povo aqui reunido,
aberto à conversão e necessitado de
misericórdia e perdão, preparando-se
para celebrar a santa Páscoa. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Ouvir atentamente a Palavra de
Deus é condição para preparar o
coração para o arrependimento.
Canto
Cada manhã, o Senhor desperta o meu
ouvido,
Para eu ouvir como discípulo;

Ouvir, prestar atenção,
Como discípulo, cada manhã.
1ª Leitura: Ef 2,11-18
Salmo Responsorial: Sl 102
Refrão
O Senhor é bondoso e compassivo.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
E todo o meu ser, seu santo nome!
Bendize, ó minha alma ao Senhor,
Não te esqueças de nenhum de seus
favores!
Pois ele te perdoa toda culpa,
E cura toda a tua enfermidade;
Da sepultura ele salva a tua vida
E te cerca de carinho e compaixão.
O Senhor é indulgente, é favorável,
É paciente, é bondoso e compassivo.
Quando os céus por sobre a terra se
elevem
Tanto é grande o seu amor aos que o
temem.
Aclamação ao Evangelho
Canto:
Louvor e glória a Ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus,
Cristo, Palavra de Deus!
Evangelho: Mt 5, 1-12
Exame de consciência
(Feito à luz da Palavra e da C.F. 2021)
III. RITO PENITENCIAL
Presid: Irmãos e irmãs, confiantes na
misericórdia de Deus que se derrama
sobre
nós,
ajoelhemo-nos
e
confessemos humildemente nossos
pecados.
(Momento de silêncio)
Salmo 130
(Pode ser recitado ou cantado)
Refrão:
É ele quem resgata Israel
De todas as suas faltas!
Das profundezas eu te chamo, Senhor:
Senhor, ouve a minha voz;
Que teus ouvidos estejam atentos

À minha voz suplicante!
Se retiveres as faltas, Senhor!
Senhor, quem subsistirá?
Mas tu dispões do perdão
E eles te hão de temer
Aguardo o Senhor,
Aguardo com toda a minha' alma
E espero na sua palavra.
Minha' alma deseja o Senhor,
Mais do que o vigia o amanhecer,
Mais do que o vigia o amanhecer.
Israel, põe tua esperança no Senhor,
Pois o Senhor dispõe da graça
E, com largueza, do resgate.
Presid: (Só o presidente fica em pé e
impondo as mãos sobre a assembléia
diz:)
Ó Deus de ternura e misericórdia que
não quer a morte do pecador, mas que
se converta e viva, receba com
bondade esta confissão de nossas
culpas e manifeste para conosco toda a
tua
compaixão,
conduzindo-nos
sempre pelos caminhos de tua aliança,
agora e sempre.
Todos: Amém
(As confissões podem ser feitas agora
ou no final da celebração)
Salmo de louvor e de agradecimento
(Sl. 100)
Refrão
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 somos 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
louvor ou hino de agradecimento)
IV. RITO DA COMUNHÃO
(Onde houver comunhão, poderá ser
feita neste momento)
Pai nosso
Comunhão
(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
todos os males.
Hoje és minha presença junto a todo
sofredor.
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
morrendo 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
salvando nele.
Momento de Interiorização
Presid: Na alegria do perdão vamos
agradecer a Deus rezando a Oração da
Campanha da Fraternidade de 2021.

Anim: Deus da vida, da justiça e do
amor,
nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade
e por concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através
desta
Campanha
da
Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo
como compromisso de amor, criando
pontes que unem
em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.
Torna-nos
pessoas
sensíveis
e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
em especial, aos mais pobres e
fragilizados,
a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor
e partilhar suas dores e angústias,
suas alegrias e esperanças,
caminhando
pelas
veredas
da
amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da
vida.
Amém.
Oração
Deus e Pai nosso, que perdoastes os
nossos pecados e nos destes a tua
paz, fazei que, perdoando-nos sempre
uns aos outros, sejamos no mundo
instrumentos de paz. Por Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém
V. RITO FINAL
Avisos
Bênção final
Presid: O Senhor os conduza segundo
o amor de Deus e paciência de Cristo.
Todos: Amém

Presid: Para que possais caminhar na
vida nova e agradar a Deus em todas
as coisas.
Todos: Amém!
Presid: (Dá a bênção e despede a
todos com carinho)
Canto Final
1. Bendita e louvada seja
A paixão do Redentor.
Que por nós sofreu martírio
Morreu por nosso amor.
2. Os céus cantam a vitória
De Nosso Senhor Jesus.
Cantemos também na terra
Louvores a Santa Cruz.
3. Ao povo aqui reunido,
Dai graça, perdão e luz!
Salvai-nos, ó Deus clemente,
Em nome da Santa Cruz.

