
Durante o tempo da quaresma o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, sem flores, sem enfeites. Usar poucos 
instrumentos musicais. Preparar a recordação da vida e para 
iniciar a celebração, cantar de forma orante o refrão. 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Pe. Ney Brasil)
Convertei-vos, voltai a mim e eu voltarei a 
vós. Renunciai a vossos ídolos. Convertei-vos e 
vivereis! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (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. 

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.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno 
que nos reúne como família amada do Pai. Nesta 
liturgia somos convidados a vencer as tentações 
e as dificuldades que nos afastam do caminho do 
bem. Unidos a toda Igreja estamos vivendo este 
tempo santo de conversão, preparando-nos para 
a festa da Páscoa do Senhor e da nossa páscoa. 
Reunidos no amor da Trindade Santa, façamos o 
sinal da nossa fé. Em nome do Pai...

Presidente - A graça de Deus Pai, o amor de Jesus, 
a luz e a força do Espírito Santo estejam convosco. 
Bendito seja Deus... 

Presidente - O sagrado tempo da Quaresma 
caracteriza-se pela profunda vivência do Mistério 
da Paixão do Senhor. Este ano o tema da 
Campanha da Fraternidade escolhido para nossa 
reflexão é: “Fraternidade e Educação” e o lema 
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 
31,26). Comprometidos em viver este tempo 
quaresmal praticando o jejum, a oração e a 
caridade, recordemos os fatos e acontecimentos 
que marcaram a semana que passou (recordação 
da vida). 

4. Deus nos perdoa
Neste momento, uma pessoa toma a Cruz com o pano roxo que 
já está no ambiente preparado, ergue-a diante da assembleia, 
enquanto se reza.

Presidente - Neste dia peçamos a conversão 
do coração, fonte de reconciliação com Deus 
e com os irmãos (silêncio). Na certeza da divina 
misericórdia do Pai, estendamos a nossa mão 
para a Cruz Redentora e peçamos perdão.
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12. Profissão de Fé
Presidente - No Deus da vida que fortalece nossa 
esperança e nos chama à conversão, professemos 
a nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade
Presidente - Elevemos a Deus os nossos pedidos e 
de nossa comunidade, na certeza de que seremos 
atendidos. A cada prece rezemos: Vinde em 
nosso auxílio, Senhor.
- Senhor, abençoai Vossa Igreja e a todos nós que 
cremos em Vós, para que Vos sirvamos de todo 
coração, especialmente em cada irmão que sofre. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sensibilidade aos nossos 
governantes para que por meio das Políticas 
Públicas sejam realizadas ações e programas que 
assegurem os direitos sociais aos mais frágeis 
e vulneráveis e Educação para todos. Nós vos 
pedimos.
 - Senhor, fortalecei-nos para viver este tempo 
da Quaresma conforme a vossa vontade, e que, 
por meio da participação nos Círculos Bíblicos, 
Vias-Sacras, Celebrações que a Igreja nos oferece 
possamos vencer as tentações que nos afastam 
de Vós. Nós vos pedimos.
Presidente -  Oração da Campanha da Fraternidade 
2022.
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão 
e compromisso, dai-nos a graça de sermos 
educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-
nos da influência negativa de uma cultura em que 
a educação não é assumida como ato de amor aos 
irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-
nos com a vossa graça para vencermos o medo, 
o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover 
uma educação integral, fraterna e solidária. 
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos 
na missão de educar para a vida plena em 
família, em comunidades eclesiais missionárias, 
nas escolas, nas universidades e em todos os 
ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e 
educar com amor! Permitais que a Virgem Maria, 
Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos 
e pobres, nos ajude a educar e servir com a 
pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. 
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor 
que dá a vida. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Presidente - Todo cristão é convidado a se 
responsabilizar pelo outro. Cuidar para que 
direitos e deveres se tornem uma realidade 
vigente é papel do cristão. Educar-nos para a 
Fraternidade é uma tarefa contínua na vida 

- Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes 
à vossa imagem, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que enviais o Vosso Espírito para criar 
em nós um coração novo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério 
da reconciliação, tende piedade.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente -  Deus misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor Deus, 
nesta Quaresma nós pedimos Vossa ajuda 
para reconhecer melhor Jesus Cristo que nos 
ama. Queremos ser mais cristãos, amando-o 
de verdade, sempre, por toda a vida. Isto vos 
pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

6. Leitura do Livro do Deuteronômio (26, 
4-10)

7. Salmo Responsorial (90) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C)                                                 
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto 
de mim! (bis)
- Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à 
sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: 
“Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, 
no qual confio inteiramente”.
- Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem 
a desgraça baterá à tua porta; pois o Senhor 
deu uma ordem a seus anjos para em todos os 
caminhos te guardarem.
- Haverão de te levar em suas mãos, para o teu 
pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre 
cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras 
feras.
- Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e 
protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao 
invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu 
lado eu estarei em suas dores.

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (10, 8-13)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2020)                                                 
Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra, Cristo 
Palavra, Cristo Palavra de Deus! (bis) 
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 Lucas (4, 1-13)

11. Partilha da Palavra

Deus nos fala

Nossa resposta
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de cada um de nós. Em todos os tempos, a 
humanidade precisa encontrar caminhos para 
se reconstruir, ouvindo os clamores dos mais 
vulneráveis como nos recorda o Papa Francisco: 
“O que acontece quando não há a fraternidade 
conscientemente cultivada, quando não há 
vontade política de fraternidade, traduzida em 
uma educação para a fraternidade, o diálogo, a 
descoberta da reciprocidade e o enriquecimento 
mútuo como valores?” (FT, n. 103).
(CD CF 2022)
E quem fala com sabedoria/ é Aquele que ensina 
com amor,/ Sua vida em total maestria/ é para 
nós luz, caminho e vigor.
1 - Educar é a atitude sublime/ que prepara a vida 
futura/ compreendendo o presente, pensamos:/ 
ensinar é proposta segura/ para, enfim, destacar-
se a atitude/ dos que em Cristo são nova criatura.

15. Canto das Oferendas 
(Frei Telles Ramon - Wanderson Luiz Freitas) 
Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua 
salvação! Que Cristo Jesus nos prometeu! 
1 - Como outrora nossos pais, conduziste à boa 
terra, vem, conduz a tua Igreja que caminha e em 
ti espera, Tua esperança nós vivemos pois não é 
uma quimera.
2 - Se nos falta tua luz na penumbra andaremos, 
nossas vidas transformadas por tua Páscoa nós 
queremos, e a morte, o mal e a dor para sempre 
venceremos. 

16. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus Pai por todas as 
pessoas e comunidades que com sabedoria, amor 
e paciência enfrentam as tentações que afetam 
a nossa Igreja e a sociedade.
(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!

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 - Jesus nos ensina que uma das 
formas de vencermos as tentações é a oração. 
Nesse espírito, rezemos como ele nos ensinou. 
Pai Nosso... 

18. Momento da Paz
Presidente - A paz é uma realidade construída por 
nós, deve ser ensinada e aprendida por todos.  
Rezemos em silêncio pela paz.

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 pela Vossa Palavra (e 
pela Sagrada Comunhão), queremos ser sempre 
fiéis ao vosso projeto, seguindo o exemplo de 
Jesus. Ajudai-nos a sermos perseverantes e a não 
desanimarmos diante das dificuldades. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos

22. Refletindo sobre os objetivos da 
Campanha da Fraternidade 2022 
(Ler para a assembleia)

Objetivo geral:
- Promover diálogos a partir da realidade 
educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo 
caminhos em favor do humanismo integral e 
solidário.
Objetivos específicos:
- Analisar o contexto da educação na cultura atual, 
e seus desafios potencializados pela pandemia.
- Verificar o impacto das políticas públicas na 
educação.
- Identificar valores e referências da Palavra 
de Deus e da Tradição cristã em vista de uma 
educação humanizadora na perspectiva do Reino 
de Deus.  

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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lhe confiou. A fidelidade de Cristo ao Pai e 
daqueles que a Ele são fiéis é inquebrantável. 
Cristo foi tentado como criatura humana, mas 
não cedeu às propostas do mal. Também nós, 
seres humanos, frágeis, estamos sujeitos à 
tentação - ou será que nos escondemos em 
nossa fragilidade para justificar certos erros 
nossos? Muitas vezes afastados, do Espírito de 
Deus, nos deixamos seduzir pelas tentações 
de hoje, criando nossos deuses, nossos ídolos, 
como valores absolutos: o dinheiro, o prazer, 
o poder, o prestígio, a indiferença religiosa... 
Estamos sujeitos a essas fragilidades que nos 
fazem perder nossa identidade de cristãos. 
Diz o Evangelho que o demônio deixou Jesus 
para voltar a agir sobre Ele em um momento 
oportuno. Foi quando, mais tarde, Jesus se viu 
definitivamente encurralado pelos poderes 
políticos e religiosos, e foi condenado à morte. 
Isto significa que os riscos humanos continuarão 
presentes, mas a fidelidade a Deus e a solicitude 
do amor ao próximo não permitirão que a 
tentação tenha lugar no cristão, que pela 
graça da misericórdia Divina saberá vencê-la. 
Jesus nos ensina viver a fidelidade absoluta, 
como Ele mesmo viveu. Como cristãos, fiéis 
ao projeto de Jesus, como vamos nos preparar 
para a Páscoa do Senhor? Procuro participar 
dos Círculos Bíblicos?  E refletir sobre Políticas 
Públicas para defini-la de maneira simples, em 
ações e programas que são desenvolvidos para 
fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais 
de fraternidade?

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 4,17n.p-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 15,5-12.17-18; Sl 26; Fl 3,17-4,1; Lc 
9,28b-36

- Pensar o papel da família, da comunidade de 
fé e da sociedade no processo educativo, com a 
colaboração dos educadores e das instituições 
de ensino.
- Incentivar propostas educativas que, enraizadas 
no Evangelho, promovam a dignidade humana, 
a experiência do transcendente, a cultura do 
encontro e o cuidado com a casa comum.
- Estimular a organização do serviço pastoral junto 
a escolas, universidades, centros comunitários 
e outros espaços educativos, em especial das 
instituições católicas de ensino.
- Promover uma educação comprometida com 
novas formas de economia, de política e de 
progresso verdadeiramente a serviço da vida 
humana, em especial, dos mais pobres.

23. Gesto Concreto da Campanha da 
Fraternidade 2022
- A comunidade é convidada a participar da 
oração da Via-Sacra, e as pessoas que ainda não 
estão localizadas nos grupos de Círculos Bíblicos, 
procurem participar de um grupo próximo de 
sua casa.

24. Bênção
Presidente - Deus, Pai de misericórdia, conceda 
a todos vós, como concedeu ao Filho Pródigo, a 
alegria do retorno a casa. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
-  Praticai o jejum, a caridade e a oração. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (CD CF 2022)
1 - É tarefa e missão da Igreja/ Boa-Nova no amor 
proclamar,/ no diálogo com a cultura/ para a vida 
florir, fecundar/ o que em redes se vai construir/ 
e a pessoa humana formar.
Quando o anseio do conhecimento/ ultrapassa 
barreiras, fronteiras,/ se destaca o ensinamento/ 
oriundo da fé verdadeira/. Que nos faz nesta ação 
solidários/ para o bem, condição que é certeira.
E quem fala com sabedoria/ é Aquele que ensina 
com amor,/ Sua vida em total maestria/ é para 
nós luz, caminho e vigor.

Meditando a Palavra de Deus
O tempo da Quaresma nos convida à conversão 
e a procurar a salvação só em Deus e não 
em recursos políticos, econômicos, sociais 
ou qualquer outra coisa. Pede-nos que nos 
deixemos guiar pela Palavra e não façamos da 
posse de bens materiais a nossa segurança; que 
nos abandonemos, confiantes e inteiramente, 
no Senhor, deixando-nos possuir por Ele. Foi 
isso que Jesus escolheu, diante da ousadia 
do diabo de oferecer-lhe o poder, a posse e o 
prazer. Cristo fiel ao Pai, rejeitou toda proposta 
humana que o desviasse da missão que o Pai 


