
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Durante o tempo da quaresma o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, sem flores, sem enfeites. Usar poucos 
instrumentos musicais. Preparar na entrada principal da igreja 
uma cruz de madeira com pano roxo e o cartaz da Campanha 
da Fraternidade 2020 que deverão permanecer durante os 
quarenta dias. Para iniciar a celebração, cantar de forma orante 
até a assembleia silenciar.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Convertei-vos, voltai a mim e eu voltarei a 
vós. Renunciai a vossos ídolos. Convertei-vos e 
vivereis! (3x)
 (Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Fr. Telles Ramon - Fr. Décio Pacheco Bezerra) 
1 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, que 
é nossa cruz, caminhamos contigo para a festa 
da Luz! 
2 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, sinal de 
amor, vivemos teus passos de entrega e de dor! 
3 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, unido 
ao pai e o Divino Espírito, a nós vem salvar. Amém!

Presidente - Amados irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos para juntos celebrarmos o 
Mistério de nossa fé. Quaresma é um tempo de 
conversão, tempo de preparação rumo à Páscoa 
de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa também. 
Hoje, motivados pela Palavra de Deus somos 
convidados a vencer as tentações do ter, do poder 
e do prazer cultivando a oração, o amor a Deus e 
a solidariedade fraterna. Façamos o sinal da nossa 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus…
Animador(a) - Neste primeiro domingo da 
Quaresma, trazemos presente o tema e o lema que 
a Campanha da Fraternidade 2020 nos propõe para 
estudo, reflexão e oração. Tema: Fraternidade e 
Vida: Dom e Compromisso, e o Lema: “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Lembremos 
também outros fatos que marcaram a semana 
que passou, em nossa Comunidade, Paróquia, 
Diocese, no Brasil e no mundo (recordação da vida).

3. Deus nos perdoa
Presidente - Como seguidores de Jesus, também 
nós somos colocados à prova na escolha do 
caminho do bem ou do mal. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai, pelas vezes 
que nos deixamos vencer pelas tentações da falta 
de sensibilidade, compromisso e compaixão com 
a vida humana e a vida do nosso Planeta (silêncio). 
Confessemos nossos pecados. 
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos 
e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, 
aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Presidente - Deus, Pai de Misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza às alegrias da Páscoa eterna. Amém.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
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de ameaça à vida, para que possamos dar um 
futuro digno às próximas gerações. Nós vos 
pedimos.
- Deus de misericórdia, dai sensibilidade aos 
nossos governantes para que promovam ações 
que favoreçam a preservação da natureza e os 
seres que nela habitam, especialmente aqueles 
e aquelas que necessitam de cuidados especiais. 
Nós vos pedimos.
- Deus de misericórdia, ajudai-nos a vencer 
as tentações que nos impedem de praticar os 
exercícios quaresmais, oração, jejum e a caridade, 
para que alimentados pela Vossa Palavra 
possamos celebrar dignamente a nossa Páscoa. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade 2020.
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem 
viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cultivado com 
amor. Dai-nos um coração acolhedor para 
assumir a vida como Dom e Compromisso. Abri 
nossos olhos para ver as necessidades dos nossos 
irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e 
marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira 
compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio 
de quem reconhece no próximo o rosto do 
vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para 
sermos construtores de uma nova sociedade, 
reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos 
em comunidades eclesiais missionárias que, 
compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem 
daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a 
Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce 
dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho 
amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!

13. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - Deus nos criou à sua imagem 
e semelhança e nos tornou seus parceiros no 
cuidado da beleza e da fecundidade da criação 
inteira. A Campanha da Fraternidade desse ano 
tem como objetivo geral, cuidar da Vida, Dom de 
Deus, e promover relações fraternas entre irmãos 
e irmãs, à luz do Evangelho. Apresentemos ao 
altar do Senhor, nosso compromisso de vencer 
as tentações que nos impedem de refletir, rezar 
e cuidar com-paixão da nossa Casa Comum, o 
Planeta Terra, e  dos pobres e aflitos que estão 
sofrendo à margem da sociedade. 
Durante o comentário membros dos Círculos Bíblicos, grupos 
de oração, reza do terço, Adoração ao Santíssimo e outros 
apresentam todo material a ser usado durante a Campanha da 
Fraternidade. E outros símbolos de oração conforme a prática 
da comunidade.

(CD CF 2020) 
1 - Deus de amor e de ternura, contemplamos 
este mundo tão bonito que nos deste. Desse Dom, 
fonte da vida, recordamos: Cuidadores, guardiões 
tu nos fizeste. 

4. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Concedei-nos, ó 
Deus Onipotente, que, ao longo desta Quaresma, 
possamos progredir no conhecimento do nosso 
Redentor e corresponder a seu amor por uma 
vida santa. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

5. Leitura do Livro do Gênesis (2, 7-9; 3,1-7)

6. Salmo Responsorial (50) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos 
contra vós. 
- Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na 
imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me 
todo inteiro do pecado, e apagai completamente 
a minha culpa!
- Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu 
pecado está sempre à minha frente. Foi contra 
vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o 
que é mau aos vossos olhos!
- Criai em mim um coração que seja puro, dai-
me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não 
me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o 
vosso Santo Espírito!
- Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Abri meus 
lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca 
anunciará vosso louvor!

7. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (5, 12-19)

8. Canto de Aclamação (CD CF 2020)
Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, 
Palavra de Deus.
1 - O homem não vive somente de pão, mas de 
toda a palavra da boca de Deus.

9. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (4, 1-11)

10. Partilha da Palavra

11. Profissão de Fé 
Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus e 
fortalecidos pelo Espírito Santo que sustentou 
Jesus na fidelidade ao Projeto do Pai, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

12. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na misericórdia do Pai, 
elevemos a Ele nossas súplicas. A cada prece 
rezemos: Vinde em nosso auxílio, Senhor.
- Deus de misericórdia, concedei a vossa Santa 
Igreja ser firme na fé e na luta contra toda forma 

Nossa resposta

Deus nos fala



03

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 
“bom samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

14. Canto das Oferendas 
(Pe. Wallison Rodrigues - CD CF 2019) 
Criai em nós um coração que seja puro. Dai-nos, 
Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, 
lembrai-vos do vosso amor: Misericórdia!
1 - Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei 
à minha prece, ao meu clamor. Porque sois o 
meu abrigo e fortaleza, Sois a vida, sois amparo 
protetor.
2 - A minh’alma, ó Senhor, de Vós tem sede, como 
a terra sedenta e sem água. Concedei a alegria 
de ser salvo; perdoai-me toda culpa, toda mágoa.
3 - Esta terra, ó Senhor, favorecestes; perdoastes 
o pecado ao vosso povo. Vós sois bom, sois 
clemente, sois perdão, Vós sois, Senhor, o Deus 
de amor a quem invoco.

15. Louvação
Presidente - Demos graças ao Senhor nosso Deus 
Criador do céu, da terra e de todas as coisas 
visíveis e invisíveis, cantando em Vosso louvor.
(D.R.)
1 - Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, 
fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul 
de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando 
a criação. 
Então minh’alma canta a Ti, Senhor. Quão grande 
és Tu! Quão grande és Tu. (bis) 
2 - Quando a vagar nas matas e florestas, o 
passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os 
montes, vales e campinas, eu tudo vejo o teu 
poder sem par. 
3 - Quando eu medito em seu amor tão grande, 
seu Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz 
vertendo o seu precioso sangue, minh’alma pode 
assim purificar. 
4 - Quando, enfim, Jesus vier em glória e ao 
lar celeste então me transportar, te adorarei, 
prostrado e para sempre: quão grande és tu, meu 
Deus, hei de cantar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

16. Pai Nosso 
Presidente - O caminho de todos nós batizados, 
é o mesmo que Jesus nos ensinou com a oração 
ao Pai. Rezemos com fé e confiança. Pai Nosso...

17. Momento da Paz 
Animador(a) - “O homem velho” e o “homem 
novo” ainda convivem em nós, às vezes em um 

conflito que nos dilacera. Nossa salvação, afirma 
Paulo, é ainda objeto de esperança e de luta. Na 
disposição de lutarmos pela paz, rezemos em 
silêncio (pausa).

Neste tempo pode-se omitir o abraço da paz, para realizá-lo 
com intensa alegria no Tempo Pascal.

18. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber)
O homem não vive somente de pão, mas de toda 
palavra da boca de Deus. 
1 - A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para 
a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria 
dos humildes.
2 - Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao 
coração. O mandamento do Senhor é brilhante, 
para os olhos é uma luz.
3 - É puro o temor do Senhor, imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos 
e justos igualmente.
4 - Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que 
o ouro refinado; suas palavras são mais doces que 
o mel,  que o mel que sai dos favos.
5 - Que vos agrade o cantar dos meus lábios e 
a voz da minha alma; que ela chegue até vós, ó 
Senhor, meu Rochedo e Redentor!

19. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, criador 
do mundo, alimentados pela vossa Palavra (e pela 
Comunhão), experimentemos vosso auxílio na 
alma e no corpo, e assim, salvos em todo o nosso 
ser, nos alegremos com a plenitude da redenção. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

20. Breves Avisos

2 1 .  Re f l e t indo  a  Campanha da 
Fraternidade 2020 (ler para a assembleia)

Campanha da Fraternidade 2020 (cartaz)
O cartaz da Campanha da Fraternidade de 2020, cujo 
tema é ‘Fraternidade e vida: Dom e Compromisso’, 
remete à figura de Irmã Dulce, que foi canonizada 
no mês de outubro de 2019. O cartaz também 
apresenta, ao fundo, o Pelourinho, lugar icônico da 
capital baiana. Padre Patrky explica que a mensagem 
é de “vida doada é vida santificada. A vida é um 
intercâmbio de cuidado”.  Por isso que a Irmã Dulce 
cuida. E seu modo de cuidar sinaliza uma Igreja 
em saída. Então, é cuidar das pessoas que estão 
próximas a nós. Onde estou é lugar de cuidado da 
pessoa, do mundo, da ecologia. Depois, o cenário faz 
menção à questão do mundo urbano. Amar é fazer 
o bem! Daí a beleza do cartaz, que está sintonizado 
com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no 
que diz respeito ao pilar da caridade.

22. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
Dedicar todos os dias um tempo para o silêncio e 
meditação interior, para com a leitura da Palavra 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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(Mt 4,1-11), “Naquele tempo, o Espírito conduziu 
Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo”. 
O “deserto”, lugar da esterilidade e da provação, 
contraposto ao “jardim”, lugar da vida e da 
comunhão, no qual Deus tinha colocado o ser 
humano, para que cuidasse e gozasse da sua 
beleza e fecundidade. Jesus adentra este deserto, 
conduzido pelo Espírito, para partilhar a dura 
condição humana (Jo 1,14) e vencer com o amor e 
a obediência o poder obscuro do maligno. Com 
três tentações, o tentador procura afastar Jesus do 
projeto do Pai. Propõe-lhe o caminho do sucesso 
obtido com o milagre fácil (mudar as pedras em pão 
para satisfazer a fome), com gestos que produzem 
prestígio espetacular e fácil consenso (jogar-se 
do templo diante do povo), prometendo poder 
(adorando o poder). Jesus, animado pelo Espírito, 
rejeita com a força da Palavra de Deus, as seduções 
e manifesta sua verdadeira condição de Filho de 
Deus, assumindo até as últimas consequências a 
escolha da humildade e da dedicação ao Pai. Jesus 
rejeita ser o Messias da abundância, do prestígio, 
do poder. Vencidas as tentações, ele está pronto a 
proclamar e instaurar a justiça do Reino através da 
partilha, do cumprimento da vontade de Deus e do 
serviço até a doação da vida. Com a fé   e o Batismo, 
passamos por uma transformação radical, que nos 
acompanha toda a vida. Pois a vida nova no Espírito 
Santo é somente que nos impele de dentro, mas 
que nós devemos favorecer no seu crescimento. 
A graça não é magia, nem o desenvolvimento 
das suas potencialidades é algo de automático. 
Cada dia o Senhor solicita nossa disponibilidade 
no amor e nosso compromisso de obediência 
filial. O “homem velho” e o “homem novo”, ainda 
convivem dentro de nós, às vezes em um conflito 
que nos dilacera. Nossa salvação, afirma Paulo, 
é ainda objeto de esperança e de luta (Rm 8,24). O 
tempo da quaresma se apresenta como o tempo 
mais propício para celebrar a purificação do coração 
e fortalecer a caridade, mediante várias formas de 
ascese e de oração íntima, e em maneira especial 
com a celebração do sacramento da Reconciliação, 
em forma individual comunitária. Como estamos 
vivenciando esse sacramento em nossa vida?

(Roteiros Homiléticos)

Leituras da Semana
2ª feira: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18; Mt 25,31-46
3ª feira: Is 55,10-11; Sl 33; Mt 6,7-15
4ª feira: Jn 3,1-10; Sl 50; Lc 11,29-32
5ª feira: Est 4,17a-b.g-h; Sl 137; Mt 7,7-12
6ª feira: Ez 18,21-28; Sl 129; Mt 5,20-26
Sábado: Dt 26,16-19; Sl 118; Mt 5,43-48
Domingo: Gn 12,1-4a; Sl 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

de Deus, meditada e rezada e aprender por 
experiência, que “não se vive somente de pão, mas 
de toda Palavra que sai da boca de Deus”(Mt 4, 4).

23. Bênção 
Presidente - Deus, Pai de misericórdia, conceda 
a todos vós, como concedeu ao Filho Pródigo, a 
alegria do retorno a casa. Amém.
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de 
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão. Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes, com Cristo, 
celebrar a vitória da vida. Amém.
- E a bênção de Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça 
para sempre. Amém.
- Praticai o jejum, a oração e a caridade. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto final (CD CF 2020)
1 - Mata a vida o vírus torpe da ganância, da 
violência, da mentira e da ambição. Mas também 
o preconceito, a intolerância. O caminho é a 
justiça e conversão. 
Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 
“bom samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

Meditando a Palavra de Deus
A narrativa da criação do ser humano proposta 
pela primeira leitura (Gn 2,7-9; 3,1-7), com sua 
linguagem simbólica e altamente poética, destaca 
o cuidado carinhoso com o qual Deus chama à 
existência a criatura humana, e a torna partícipe 
da sua mesma vida e dignidade, e sua parceira 
no cuidado da beleza e da fecundidade da criação 
inteira, que é “um jardim a ser cultivado”. O Salmo 
Responsorial (Sl 50/51), é o salmo penitencial por 
excelência. Resume em si os sentimentos mais 
profundos do pecado, do arrependimento, da 
conversão, da alegria e do agradecimento pela 
vida renovada pela misericórdia e o perdão de 
Deus. Exprime com intensidade a consciência 
da própria fragilidade e do próprio pecado. 
“Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos 
contra vós!”. O Salmo alimenta o caminho da 
conversão, a passagem para a vida nova da 
Páscoa, por meio da purificação interior da 
Quaresma. Na segunda leitura (Rm 5,12-19), Paulo 
desenvolve em profundidade a relação que Deus 
tem estabelecido entre a aventura negativa de 
Adão e a resposta de obediência e de amor, 
realizada por Cristo, “novo Adão”, início da nova 
humanidade, redimida por Cristo. O Filho de 
Deus assume sobre si nossa condição humana 
de pecado e, com sua vida de dedicação filial, 
e sobretudo com sua Páscoa, revira a situação 
abrindo caminho para voltar ao projeto original 
de Deus e realizá-lo em plenitude. O Evangelho 


