
3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre 
o pecado e a morte, também nós somos convidados 
a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai 
(pausa). 

S. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à 
vossa imagem, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós 
um coração novo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo 
e do vosso Sangue, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, ó Deus onipotente, 
que, ao longo desta Quaresma, possamos progredir no 
conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor 
por uma vida santa. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. No deserto, pela obediência de 
Jesus, a história do povo é reescrita 
na fidelidade. Na aridez das terras 
desérticas se experimenta a fragilidade 
humana e a ação salvífica do Deus 
da aliança. A arca é prenúncio da 
salvação trazida no madeiro da cruz, 
da qual somos partícipes por ocasião 
do batismo.

5. PRIMEIRA LEITURA (Gn 9,8-15)

Leitura do livro do Gênesis.
Disse Deus a Noé e a seus filhos: “Eis que vou estabelecer 
minha aliança convosco e com vossa descendência, com 
todos os seres vivos que estão convosco: aves, animais 
domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da 
terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco 
a minha aliança: nunca mais nenhuma criatura será 
exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais 
dilúvio para devastar a terra”. E Deus disse: “Este é o sinal 
da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres 
vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras: 
ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre 
mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, 
aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei 

RITOS INICIAIS

1º DOMINGO DA QUARESMA

“Convertei-vos e crede no Evangelho!”

A. Irmãos e irmãs, nesse tempo propício 
para voltar o coração ao Senhor, 
recordemos que, a fim de cumprir a 
vontade divina, Jesus supera as tentações, 
conduzindo-nos a Deus. As tentações no 
deserto resumem uma vida permeada 
por conflitos na vivência do plano do 
Senhor, cumprindo a aliança feita com 
seu povo. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. João Batista clamou no deserto: / “preparai ao Senhor 
uma estrada, / eis que o Reino de Deus está perto; / 
escutai, geração transviada!”

Mudai de vida, mudai, / convertei-vos de coração! / 
Fazei a vontade do Pai, / amai, servi os irmãos; / fazei a 
vontade do Pai, / lutai por um mundo de irmãos; / fazei 
a vontade do Pai, / o chão é de todos, e o pão!
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, / batizado por João no 

Jordão, / inaugura o reino do Pai, / co’este santo e 
solene pregão:

3. Escutai, ó Igreja de Deus: / eis, o tempo da graça 
chegou, / é o Senhor da Justiça que passa, / sua Páscoa 
entre nós começou!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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de minha aliança convosco e com todas as espécies de 
seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça 
perecer nas suas águas toda criatura”. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 24 (25)
Verdade e amor são os caminhos do Senhor!
• 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.

7. SEGUNDA LEITURA  (1Pd 3,18-22)

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.
Caríssimos, Cristo morreu, uma vez por todas, por causa 
dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir 
a Deus. Sofreu a morte, na sua existência humana, mas 
recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi 
também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que 
foram desobedientes antigamente, quando Deus usava 
de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. 
Nesta arca, umas poucas pessoas - oito - foram salvas por 
meio da água. À arca corresponde o batismo, que hoje 
é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar 
o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para 
obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição 
de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, 
submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei 
da eterna glória!
O homem não vive somente de pão, / mas de toda palavra 
da boca de Deus.

9. EVANGELHO (Mc 1,12-15)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E 
ele ficou no deserto durante quarenta dias, e aí foi tentado 
por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o 
serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para 
a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: “O 
tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. 
Convertei-vos e crede no Evangelho!”
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ                                              

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da 
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 

morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa 
Igreja católica; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos ao Pai celeste nossa oração e nosso 
desejo de conversão, na certeza de que Ele acolhe a cada 
uma delas.

L. Senhor, conduzi a vossa Igreja nos caminhos do 
discipulado, para que atenda ao mandato da conversão 
e supere as tentações com fidelidade à eterna aliança de 
amor que fazeis, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, o vosso povo.

L. Senhor, dai aos batizados o desejo de, em tudo, imitar 
a obediência de vosso Filho, experimentando vossa ação 
salvífica e orientando o coração para vós, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, o vosso povo.

L. Senhor, orientai o vosso povo para que, com vosso 
auxílio, se afaste dos caminhos do egoísmo e do pecado 
e se aproxime de vossa ternura e compaixão, aprendendo 
de vós a amar os irmãos e toda a criação, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, o vosso povo.

L. Senhor, fazei com que a Igreja no Brasil se empenhe 
no propósito de conversão inspirado pela Campanha da 
Fraternidade 2015, com o tema: “Fraternidade: Igreja e 
sociedade” e com o lema: “Eu vim para servir”, nós vos 
pedimos:
T. Renovai, Senhor, o vosso povo.

(Preces da comunidade)
S. Concluamos nossas súplicas elevando-as ao Senhor, 
rezando juntos a oração da Campanha da Fraternidade:

T. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, / vós conduzis 
a Igreja, servidora da vida, / nos caminhos da história. / 
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua palavra, / que 
chama à conversão, / seja vossa Igreja testemunha viva 
de fraternidade / e de liberdade, de justiça e de paz. / 
Enviai o vosso Espírito da Verdade / para que a sociedade 
se abra / à aurora de um mundo justo e solidário, / sinal 
do Reino que há de vir. / Por Cristo Senhor nosso. Amém!

A. Nos dons do pão e do vinho, a 
nova e eterna aliança se faz presente 
ao rendermos graças nesse memorial 
do Senhor. Bendigamos a ele por seu 
amor e fidelidade.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O Pão 
que nós recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o 
fruto de sua terra do povo trabalhador.: (2x) / Na missa 
é transformado no Corpo do Salvador.

Bendito seja Deus, bendito seu amor. / Bendito seja Deus, 
Pai onipotente, nosso Criador. (2x)
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T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e 
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente 
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com o 
papa Francisco, com o nosso bispo Nelson e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós 
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a 
fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra 
que sai da boca de Deus.

16. CANTO DE COMUNHÃO
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele 
estarei; / libertarei, glorificarei, / minha salvação eu lhe 
mostrarei!
1. Tu, que moras sob a sombra / do Senhor onipotente, / 

lhe dirás em confiança: / “Meu refúgio, meu batente, 
/ só em ti é que eu confio!” / E ele vem tão fielmente / 
te livrar do caçador / e da peste inclemente.

2. Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te 
abrigas, / o seu braço é teu escudo, / armadura em 
que te fias. / Não terás o que temer / nem de noite, 
nem de dia, / venha a flecha e o terror, / venha a peste, 
epidemia...

3. Caiam mil junto de ti / e dez mil vem ao teu lado, / 
nada vai te atingir, / não serás prejudicado... / Com 
teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado; / no 
Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!

4. O Senhor mandou seus anjos / pra teus passos vigiarem; 
/ eles te sustentarão / pra teus pés não tropeçarem... / 
Os perigos mais temidos / sem temor vai enfrentá-los; / 
“Já que a mim se confiou, / cuidarei de resguardá-lo!”

5. Ele vai chamar por mim, / logo eu lhe responderei; / 
junto dele em sua angústia, / sou eu quem o livrarei. 
/ E assim vou glorificá-lo, / longos dias lhe darei / e a 
minha salvação / eu lhe manifestarei!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) 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 palavra que sai de sua boca. P.C.N.S.
T. Amém.

2. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O vinho 
que recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o fruto 
de sua terra do povo trabalhador.: (2x) /Na missa é 
transformado no Sangue do Salvador.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas 
oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para 
a Páscoa. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
PREFÁCIO DO 1º DOMINGO DA QUARESMA

A tentação do Senhor

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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. 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 (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda 
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e  deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste 
cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição 
do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida 
e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.



A. O Batismo nos insere no caminho do 
discipulado. Aderindo a Cristo e à salvação 
que nos oferece, como seus seguidores, 
nos comprometemos no serviço, no 
amor e na luta pela vida. Vivendo nesse 
dinamismo da vida, os cristãos passam a 
ser o gérmen de uma nova humanidade.  

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)

19. CANTO (Hino da CF 2015)                                   
1. Em meio às angústias, vitórias lidas, / no palco do 

mundo, onde a história se faz, / sonhei uma Igreja a 
serviço da vida. / :Eu fiz do meu povo os atores da 
paz!: (2x)

Quero uma Igreja solidária, / servidora e missionária, 
/que anuncia e saiba ouvir. / A lutar por dignidade, / 
por justiça e igualdade, / pois “EU VIM PARA SERVIR”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, / mas entre 

vocês bem diverso há de ser. / Quem quer ser o grande 
se faça de servo: / :Deus ama o pequeno e despreza 
o poder.: (2x)

3. Preciso de gente que cure feridas, / que saiba escutar, 
acolher, visitar. / Eu quero uma Igreja em constante 
saída, / :de portas abertas, sem medo de amar!: (2x)

4. O meu Mandamento é antigo e tão novo: / Amar e 
servir como faço a vocês. / Sou Mestre que escuta e 
cuida seu povo, / :um Deus que se inclina e que lava 
seus pés.: (2x)

5. As chagas do ódio e da intolerância / se curam com 
o óleo do amor-compaixão. / Na luz do Evangelho, 
acende a esperança. / :Vem! Calça as sandálias, 
assume a missão.: (2x)
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46.
3a feira: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15.
4a feira: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32.
5a feira: Est 4,17n.r.aa-bb.gg-hh; Sl 137(138); Mt 7,7-12.
6a feira: Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26.
Sábado: Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48.
2o DQ: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sl 115(116B); Rm 
8,31b-34; Mc 9,2-10.

  
  A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015 

Objetivo geral

Aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração 
entre a Igreja e a sociedade, propostos pelo Concílio 
Ecumênico Vaticano II, como serviço ao povo brasileiro, 
para a edificação do Reino de Deus.

Objetivos específicos

1. Fazer memória do caminho percorrido pela Igreja com 
a sociedade, identificar e compreender os principais 
desafios da situação atual.
2. Apresentar os valores espirituais do Reino de Deus e da 
doutrina Social da Igreja, como elementos autenticamente 
humanizantes.
3. Identificar as questões desafiadoras na evangelização 
da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores 
para a ação pastoral.
4. Aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, 
da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito 
e do diálogo inter-religioso e intercultural, para superar 
as relações desumanas e violentas.
5. Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na 
missão da Igreja de Cristo de levar a Boa Nova a cada 
pessoa, família e sociedade.
6. Atuar profeticamente, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento 
integral da pessoa e na construção de uma sociedade 
justa e solidária.

LEITURA DO CARTAZ – CF 2015

O cartaz da CF 2015 retrata o Papa Francisco lavando 
os pés na Quinta feira Santa de 2014. A Igreja atualiza o 
gesto de Jesus Cristo ao lavar os pés de seus discípulos. 
O lava pés é expressão de amor capaz de levar a pessoa 
a entregar sua vida pelo outro. É com este amor que 
todo ser humano é amado por Deus em Jesus Cristo. 
Ao entregar-se à morte de cruz e ressuscitar, como 
celebramos na Páscoa. Jesus leva em plenitude o ‘Eu 
vim para servir’ (cf. Mc 10,45).
A Igreja Católica, através de suas comunidades, 
participa das alegrias e tristezas do povo brasileiro. O 
Concílio Vaticano II veio iluminar a missão da Igreja que 
é evangelizar. Evangelizar pelo testemunho dialogando 
com as pessoas e a sociedade. No diálogo a Igreja (as 
comunidades), está a serviço de todas as pessoas. Ao 
servir ela participa da construção de uma sociedade 
justa, fraterna, solidária e de paz. No serviço ela edifica 
o Reino de Deus.


