
Manter o espaço celebrativo conforme as orientações da 
Quarta-feira de Cinzas e preparar a recordação da vida. Para 
dar início à celebração, cantar o refrão de forma orante. 

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 - Irmãs e irmãos, bem-vindos a 
esta celebração do Mistério da Paixão Morte 
e Ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor e 
Salvador. Hoje somos colocados diante do Deus 
misericordioso que nos “dá um tempo” para nos 
convertermos ao Reino que Jesus veio inaugurar. 
Confiantes na bondade do Senhor sempre pronto 
a nos acolher com amor paterno, façamos o sinal 
que nos identifica como Seus filhos e filhas. 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…
Presidente - A Campanha da Fraternidade desse 
ano, nos convida ver a realidade da educação em 
diversos âmbitos. Vamos trazer presente o que 
nossa Comunidade está realizando para crescer 
na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade 
e também outros fatos marcantes da semana que 
passou. (Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Refletir e atuar a favor da educação 
é uma forma de viver a penitência quaresmal 
que exige profunda conversão de todos (silêncio). 
Confiantes no perdão do Pai misericordioso, 
rezemos.
- Senhor, que fazeis passar da morte para vida 
quem ouve a Vossa Palavra, tende piedade de 
nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que quisestes ser levantado da terra para 
atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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13. Preces da Comunidade
Presidente - Irmãs e irmãos, rezar é alimentar-
se da Palavra de Deus em todo o tempo, assim 
como nos alimentamos do pão de cada dia. 
Confiantes no Pai sempre atento ao clamor de 
Seus filhos(as), elevemos a Ele nossa oração 
fervorosa. A cada prece rezemos: Senhor 
paciente e misericordioso escutai-nos.
- Senhor, abençoai a Vossa Santa Igreja para 
que ela seja no mundo um sinal vivo e eficaz do 
vosso amor misericordioso e ajude aos seus fiéis 
a produzirem muitos frutos de justiça e paz. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria aos nossos 
governantes para que governem com amor o 
nosso País, tendo como prioridade os pobres 
e excluídos de nossa sociedade. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, alimentai a nossa fé e nossa esperança 
para que como pessoas convertidas e renovadas 
pela Vossa misericórdia possamos celebrar 
dignamente a Páscoa de Cristo e a nossa Páscoa. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, consolai os pobres e sofredores, os 
desempregados, os sem casa, sem comida, 
sem acesso a vários níveis da educação, para 
que não se desespere e confie no vosso poder 
transformador. 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
Onde for possível, duas pessoas erguem o material que estão 
sendo usados nos momentos de estudos, reflexão e oração: 
Texto base, Via-Sacra, Círculos Bíblicos e outros, enquanto se 
canta.

Presidente - Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, sois 
bondade infinita e misericórdia sem fim. Por 
isso, todo pecador consegue o Vosso perdão 
pela oração, pela esmola e também pelo 
jejum. Concedei que o vosso povo, curado pela 
consciência do pecado, possa erguer-se com 
ajuda da Vossa misericórdia. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

(Pe. Zezinho)
É como a chuva que lava, é como o fogo que 
arrasa, tua Palavra é assim, não passa por mim 
sem deixar um sinal.

6. Leitura do Livro do Êxodo (3, 1-8a.13-15)

7. Salmo Responsorial (102) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C)
O Senhor é bondoso e compassivo. (bis)
- 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. Quanto os céus por sobre 
a terra se elevam tanto é grande o seu amor aos 
que o temem.

8. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (10, 1-6.10-12)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2020) 
Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra, Cristo 
Palavra, Cristo Palavra de Deus! (bis) 
1 - Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o 
Reino dos céus está perto.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (13, 1-9)

11. Partilha da Palavra

12. Profissão de Fé
Presidente - Conscientes de que a Palavra de Deus 
nos ilumina e nos conduz no caminho da Salvação, 
professemos nossa fé. Creio em Deus Pai...

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - O Evangelho de hoje nos chama 
à conversão. E nessa busca de transformação 
a Igreja do Brasil nos oferece neste tempo 
quaresmal a oportunidade de refletir sobre a 
Educação em todos os níveis e nos convida a falar 
com sabedoria e ensinar com amor.  Para isso é 
preciso que nos aprofundemos nos estudos que 
nos é proposto pela Campanha da Fraternidade, 
por meio dos encontros de formação e oração 
nas escolas, na Comunidade, nos Círculos Bíblicos 
e outros eventos que a Igreja nos oferece. 
Apresentemos ao Altar do Senhor nossas vidas,   
nosso compromisso e nosso esforço na busca 
de conhecimento e sabedoria para lidar com as 
questões da vida. 
(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.

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 - Ao Pai, que pacientemente espera 
a conversão de todos os Seus filhos e filhas, 
elevemos a Ele o nosso Louvor.
(Reginaldo Veloso - Emmanuel) 
1 - Para nós é um prazer bendizer-te, ó Senhor, 
celebrar o teu amor, por Jesus teu bem querer. 
(bis) 
2 - Te louvamos ó Senhor, pela nossa humana 
história, que revela tua glória, teu poder 
libertador. (bis) 
3 - Pois o tempo é de graça, de oração, jejum, 
partilha, de seguir Jesus na trilha de uma cruz 
que livra e salva. (bis) 
4 - Finalmente a nossa boca inspirada por teu 
Filho e seguindo seu ensino, por teu santo nome 
invoca. (bis) 
Amém, assim seja, amém, assim seja. (bis)

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 - O Senhor nos comunicou o seu 
Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos 
e filhas, digamos juntos. Pai Nosso...

18. Momento da Paz
Presidente - A paz é fruto do compromisso com 
a vida na luta pela real fraternidade entre as 
pessoas. Rezemos em silêncio pela paz.

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(Série Povo de Deus) 
Agora, o tempo se cumpriu, o Reino já chegou 
irmãos, convertam-se e creiam firmes no 
Evangelho! 
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 sentar-se; 
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 torrente está plantada; 
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.

20. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, celebrando 
este encontro com os irmãos e irmãs, recebemos 
já na terra a Palavra e o Pão da alegria que se 
reparte no céu. Fazei, agora, que todos nos vejam 
no dia a dia como gente que vos ama, servindo 
sempre aos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

21. Breves Avisos

22. Refletindo sobre a Campanha da 
Fraternidade 2022 (ler para a assembleia)

A Campanha da Fraternidade desse ano nos 
convida a refletir sobre a indispensável relação 
entre Fraternidade e Educação. Educar é um 
ato eminentemente humano. Somos renovados 
quando aprendemos mais a respeito da vida 
e seu sentido, quando nos ensinam seus 
conhecimentos e quando percebemos que em 
nós existe uma profunda sede de aprender 
e ensinar. Mas, educar é também uma ação 
divina. A Bíblia nos mostra a história de um 
Deus que educa seu povo caminhando com ele, 
compreendendo suas fragilidades, respeitando 
suas etapas e alertando diante dos erros. A 
realidade da educação nos interpela e exige 
profunda conversão de todos. 

(Círculos Bíblicos CF 2022)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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vida descomprometida. A força da graça e do 
amor divino deve romper a casca dura de nosso 
egoísmo e do pouco esforço que fazemos em 
nos converter. Ser misericordioso, acolhedor, 
servidor, amar com sinceridade é sinal de que 
estamos no caminho da conversão e no respeito 
para com Deus. Quando vamos no encontro da 
vida e da dignidade dos pobres, é prova de que 
estamos do lado de Deus. O amor generoso 
é prova de nossa fé e de nossa conversão. O 
caminho da conversão será sempre exigente 
e longo. Consequentemente, é necessária 
a abertura do coração a Deus, para que na 
sua graça nos sustentemos nesse caminho. A 
Comunidade cristã precisa estar aberta para 
acolher o “penitente” ajudando-o no seu 
processo de volta para Deus. Não arranquemos a 
árvore aparentemente estéril. Mas continuemos 
a cuidar dela, pois haverá sempre a possibilidade 
de brotar um ramo novo e florir na primavera. 
Deus é paciente conosco. Bom será se tivermos 
paciência uns com os outros.

(Deus Conosco - Reflexões e sugestões Litúrgicas 2019)

Leituras da Semana
2ª feira: 2Rs 5,1-15a; Sl 41; Lc 4,24-30  
3ª feira: Dn 3,25.34-43; Sl 24; Mt 18,21-35
4ª feira: Dt 4,1.5-9; Sl 147; Mt 5,17-19
5ª feira: Jr 7,23-28; Sl 94; Lc 11,14-23
6ª feira: Is 7,10-14; 8,10; Sl 39; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
Sábado: Os 6,1b-6; Sl 50; Lc 18,9-14
Domingo: Js 5,9a.10-12; Sl 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-
3.11-32

23. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós!
- Deus, Pai de misericórdia, concedei 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.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.
 
24. Canto Final (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 - O caminho nos quer convertidos:/ mergulhar 
no mistério profundo/ para que em sua Páscoa 
busquemos/ compaixão no cuidado com o 
mundo./ Conformados em Cristo seremos/ 
aprendizes do som tão fecundo.
Quando a plena mudança atingir/ relações tão 
humanas, libertas,/ novos rumos em redes 
seremos/ gerações solidárias e abertas/ na 
esperança de rostos surgirem/ assumindo 
missões tão concretas.

Meditando a Palavra de Deus
O Evangelho deste domingo nos traz dois fatos 
trágicos: os galileus que Pilatos matou e os 18 
que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre 
eles. Qual é a relação de Jesus diante desses fatos: 
aquele que sofre um infortúnio não significa 
que seja sempre culpado, mas, se não houver 
a conversão, estará sujeito a grandes perigos. 
Jesus deixa claro; “se não vos converterdes ireis 
morrer todos do mesmo modo”. Depois continua 
falando sobre a parábola da figueira. Quando 
recebemos uma notícia, envolvendo pessoas, 
isso nos atinge muito mais se conhecemos 
as pessoas envolvidas. Se não, podemos até 
nos impressionar, mas teremos uma reação 
diferente. O mesmo ocorre com a Palavra de 
Jesus; se nela temos fé, comportamo-nos de 
um jeito, se não, tratamo-la com indiferença e 
frieza. Como cristãos temos uma identidade, ou 
seja, trazemos as marcas de Cristo, seu amor, 
sua Palavra, seu ensinamento. Estabelecemos 
uma relação de amor e de respeito para com Ele. 
Mesmo que haja alguma infidelidade, o Senhor 
tem a iniciativa de se aproximar de nós com seu 
amor e misericórdia. Portanto, junto ao Senhor 
teremos continuamente a chance de recomeçar. 
O Senhor tem imensa paciência para conosco; 
“Senhor, deixa a figueira ainda este ano”. Não 
podemos tratar a paciência divina com frieza 
e continuar em uma mediocridade, em uma 


