
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 e enfeites. Utilizar poucos 
instrumentos musicais. Preparar em lugar de destaque a cruz 
e o cartaz da CF/2021. Preparar a recordação da vida. Iniciar a 
celebração, cantando o refrão orante.

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

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

(Série Povo de Deus)
Agora, o tempo se cumpriu, o Reino já chegou 
irmãos, convertam-se e creiam firmes no 
Evangelho! (3x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

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, sinal de 
amor, revivemos teus passos de entrega e de dor!
2 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, madeiro 
santo, vem, renova a Igreja que entoa seu canto!
3 - Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, unido 
ao Pai e ao Divino Espírito, a nós vem salvar. 
Amém!

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, é com muita alegria 
que os acolhemos para celebrar nossa fé e a 
nossa vida. Estamos vivendo este tempo santo 
de conversão e preparação da festa da Páscoa 
do Senhor. A Campanha da Fraternidade deste 
ano é Ecumênica e nos convida a dialogar com os 
irmãos e irmãs, o tema: “Fraternidade e Diálogo: 
Compromisso de amor” e o lema “Cristo é a 
nossa Paz: o que era dividido, fez uma unidade.” 
(Ef 2, 14ª). Reunidos pelo amor do Pai que em 
Jesus nos dá a plena salvação, façamos o sinal 
que nos reúne na fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.  Bendito seja Deus...
Animador(a) - A Campanha da Fraternidade 
Ecumênica surge como ocasião preciosa para 
redescobrir a força e a beleza do diálogo como 
caminho de relações mais amorosas, promovendo 
a convivência fraterna e a alegria do encontro 
como experiências humanas irrenunciáveis, em 
meio a crenças, ideologias e concepções, em um 
mundo cada vez mais plural. É preciso reaprender 
a dialogar! O diálogo deve proporcionar uma 
mútua compreensão que visa a boa convivência, 
a superação dos conflitos tornando-se caminho 
para a construção da paz e da civilização do amor. 
Dialogar é conviver (CFE/2021). Na esperança 
de que a luz do Senhor nunca se apague em 
nossas vidas e em nossa caminhada rumo aos 
céus, vamos trazer presente as motivações para 
celebrarmos bem nossa fé e vida. (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo, para que 
tenha piedade de nós, pecadores.
-Senhor, que nos mandastes perdoar-nos 
mutuamente antes de nos aproximar do Vosso 
altar, tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
- Cristo, que na cruz destes o perdão aos 
pecadores, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
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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.

12. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus compassivo e cheio de 
misericórdia, professemos a nossa fé. Creio em 
Deus Pai...

13. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Deus da vida que nos chama à 
conversão, peçamos confiantes: Atendei-nos, 
Deus de bondade, em seu infinito amor.
- Senhor Deus de misericórdia, iluminai Vossa 
Igreja, os Seus ministros e todos os fiéis, para que 
escutem e acolham de coração aberto o apelo que 
este tempo nos faz. Nós vos pedimos.
- Senhor Deus de misericórdia, dai sabedoria aos 
nossos governantes para que, motivados pelos 
ensinamentos de Seu Filho Jesus, comprometam-
se com a promoção do diálogo, da fraternidade 
e da paz, rompendo o muro da divisão, da 
corrupção e da desonestidade. Nós vos pedimos.
- Senhor Deus de misericórdia, abençoai as 
pessoas que se preparam para receber o Batismo, 
para que percorram este tempo quaresmal como 
caminho de conversão e renasçam para uma vida 
nova, colocando-se a serviço do Vosso Reino. Nós 
vos pedimos.
- Senhor Deus de misericórdia, encorajai-nos para 
que participemos ativamente, mesmo que seja 
de maneira não presencial, dos círculos bíblicos, 
vias-sacras, celebrações e vigílias que a Igreja nos 
oferece neste tempo quaresmal. Nós vos pedimos.

Presidente - Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica de 2021.
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 da 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!

14. Apresentação dos Dons
O animador apresenta o cartaz da CFE/2021, enquanto a 
assembleia de mão estendida para o mesmo, canta o refrão.

-Senhor, que confiastes à Vossa Igreja o ministério 
da reconciliação, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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. Amém.

6. Leitura do Livro do Gênesis (9, 8-15) 

7. Salmo Responsorial (24) (CD Liturgia XIV)
Verdade e amor, são os caminhos do Senhor. (bis)
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-
me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me 
oriente e me conduza, porque sois o Deus da 
minha salvação.
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e 
a vossa compaixão que são eternas! De mim 
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois 
bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom 
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na 
justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.

8. Leitura da Primeira Carta de São Pedro 
(3, 18-22)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2012)
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus.       
1 - O homem não vive somente de pão, mas de 
toda Palavra da boca de Deus.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (1, 12-15)

11. Partilha da Palavra 
Concluir a Partilha com o canto abaixo.

(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 o meu sustento, 
eu confio, mesmo quando minha dor não mais 
aguento. Tem valor aos olhos teus meu sofrer 
e meu morrer, libertai o vosso servo, e fazei-o 
reviver. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) - A Campanha da Fraternidade 
Ecumênica deste ano, nos propõe o diálogo: 
“Dialogar como compromisso de amor. Inseridos 
num cenário marcado por polarizações, ódios, 
ausência de escuta, individualismos imperialistas 
e indiferença, somos convidados a recuperar nossa 
capacidade de relação, tolerância, amorosidade 
e fraternidade. Edificar um novo humanismo 
alicerçado na ética cristã. Não podemos 
permanecer indiferentes a esta realidade 
que banaliza a vida, gera conflitos, violências, 
discriminações e radicalizações”. Apresentemos 
ao altar do Senhor, nossa disponibilidade de 
assumir o diálogo com os irmãos e irmãs, como 
estilo de vida de quem ama, a serviço do Reino, 
na luta contra todos os mecanismos de violência, 
discriminação e exclusão.
(CD CF 2021 - Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
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! Do que estava dividido, 
unidade ele faz!

15. 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.

16. Louvação
Presidente - Louvemos nosso Deus por todas 
as pessoas que se empenham em promover o 
diálogo, pela unidade das Igrejas Cristãs.
(Marco Campos - Wallison Rodrigues)
1 - Bendigamos ao Deus uno e trino: dando 
graças, cantando este hino: com carinho, norteias 
a vida rumo a terra pra nós prometida!
Bendito sejas tu, Pai da misericórdia! (bis)
2 - Enviaste a nós o teu Filho que se fez doação 
em martírio. Nos abriste do êxodo a estrada 
conduzindo à montanha sagrada.
3 - Neste tempo à mudança propício corrijamos 
o erro e o vício! Penitência, jejum e oração: são 
caminhos para a conversão!
4 - Recordamos, Senhor, tua herança: somos povo 
da Nova Aliança! Rumo à Páscoa, seguindo teus 
passos, nos acolhes com festa e abraço!

5 - Suba aos céus, hoje, em prece, o louvor e este 
povo, feliz, te agradece! Mãos se elevam já em 
oração em sinal de fraterna união!

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!

17. Pai Nosso 
Presidente - Como irmãos e irmãs filhos do 
mesmo Pai, rezemos confiantes a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...
18. Momento da Paz 
Animador(a) - Em nome de Cristo, que é a nossa 
paz e que a vida nos traz, rezemos em silêncio 
pela paz entre as Igrejas Cristãs.

19. 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!

20. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio). Pai de bondade e 
misericórdia, fortalecidos e agradecidos por esta 
celebração em que nos ensinastes, pela Palavra 
de Jesus (e pela Comunhão), que o homem não 
vive só de pão. Conduzi-nos pelo Espírito Santo 
para que possamos vencer todas as tentações 
e celebrar dignamente a Santa Páscoa que se 
aproxima. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos 

22. Refletindo os objetivos específicos da  
Campanha da Fraternidade Ecumênica 
2021  
Os objetivos específicos da CFE 2021 são:
- Redescobrir a força e a beleza do diálogo como 
caminho de relações mais amorosas;
- Denunciar as diferentes violências praticadas e 
legitimadas indevidamente em nome de Jesus;

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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criaturas. Na Carta de Pedro aparece a ligação 
das águas do dilúvio com as águas do Batismo. 
Os feitos da água do dilúvio estão presentes, 
simbolicamente nas águas do Batismo: destruição 
do homem antigo e nascimento do homem novo. 
É Jesus Cristo, o Ressuscitado, que comunica 
pela água do Batismo a força capaz de destruir 
o pecado e a morte e nos ressuscitar para uma 
vida nova. Ser batizado significa entrar na Igreja, 
comunidade dos redimidos. No Evangelho, são 
descritas as tentações de Jesus no deserto. O 
Espírito, logo depois de descer sobre Jesus no 
Batismo das águas do Jordão, o envia para o 
lugar da tentação. Aqui, por tentação deve se 
entender as situações que temos que viver e 
enfrentar, nas quais precisamos fazer opções 
e escolhas. São ocasiões e oportunidades para 
fortalecer a fé e professar nossa fidelidade. Jesus 
experimentou na carne o sofrimento, a rejeição, 
o ódio dos inimigos, as ciladas dos adversários, 
por isso, o cristão nunca deve se sentir sozinho. 
Em nós também atua a força do Espírito Santo. No 
final do Evangelho está o resumo da pregação de 
Jesus: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”. 
É o roteiro do nosso retiro quaresmal. Este é 
um convite concreto e pessoal de Jesus dirigido 
a todos. Chegou o momento de mudar, abrir 
o coração para o novo e acolher com alegria a 
proposta de Jesus. Na Quaresma há um convite 
gratuito de Deus. Uma oportunidade de renovar 
a nossa aliança batismal. Tempo de cultivo da 
nossa identidade cristã.

Leituras da Semana
2ª feira: 1Pd 5,1-4; Sl 22; Mt 16,13-19
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 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; 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 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sl 115; Rm 8,31b-
34; Mc 9,2-10

- Comprometer-nos com as causas que defendem 
a casa comum, denunciando a instrumentalização 
da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e 
a destruição socioambiental;
- Contribuir para superar as desigualdades;
- Animar o engajamento em ações concretas de 
amor ao próximo; 
- Promover a conversão para a cultura do amor, 
como forma de superar a cultura do ódio;
- Fortalecer a convivência ecumênica e inter-
religiosa;
- Estimular o diálogo e a convivência fraterna 
como experiências humanas irrenunciáveis, em 
meio a crenças, ideologias e concepções, em um 
mundo cada vez mais plural;
- Compartilhar experiências concretas de diálogo 
e convívio fraterno.

23. Bênção 
Presidente - 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 podermos com Cristo, 
celebrar a vitória da Páscoa. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Ide em 
paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a 
Deus.

24. Canto Final 
(CD CF 2021 - Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos 
num só coração, de mãos dadas formando a 
aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
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! (bis)
2.  Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar 
com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura 
como fez no caminho a Emaús. (bis)

Meditando a Palavra de Deus
As leituras bíblicas propostas para esse domingo 
nos apresentam a destruição do mundo 
dominado pelo mal e pela morte e nos apontam 
o surgimento de um novo mundo e o nascer 
de uma nova sociedade. Na primeira leitura, o 
dilúvio que purifica o mundo do mal e faz surgir 
uma nova humanidade com o símbolo da paz 
plantada na gratuidade da aliança que Deus faz 
conosco. O dilúvio não é um desastre provocado 
por Deus, mas um retrato da ruína que os pecados 
provocam. Deus nunca silencia diante do mal e 
da injustiça, mas age para reconciliar e renovar. 
Deus faz aliança com a humanidade num gesto 
de gratuidade. Ele sabe que somos pecadores, 
mesmo assim nos ama e nos transforma em novas 


