
MOMENTO PENITENCIAL 2021 
Sugestão para os grupos: Preparar o espaço onde será realizada a Celebração Penitencial com símbolos que lembrem o período quaresmal e conduza os fieis à 
oração. Destacar a Cruz com o Crucificado. 
 

 

RITOS INICIAIS 
A. Irmãos e irmãs, estamos vivendo o Tempo Quaresma, que se iniciou na Quarta-Feira 

de Cinzas. Tempo de Oração, Jejum e Caridade, pois como discípulos de Jesus somos 

chamados a Converter-nos e crer no Evangelho (Mc 1,15). Os quarenta dias de 

preparação para a Páscoa é o tempo favorável para a mudança de vida, pela 

Misericórdia de Deus, através do Seu Filho, vencedor do pecado e da morte. Cantemos. 

 

CANTO DE ABERTURA 

Pecador agora é tempo (sugestão). 

 

SAUDAÇÃO 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

Dir.: 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. 

 

MOMENTO PENITENCIAL 

Dir.: Na certeza de que o nosso Senhor está no meio de nós, pedimos a Deus que 

possamos nos dispor à Sua Vontade de coração tranquilo e com a alma leve. Confiantes 

de que Ele é Misericordioso, peçamos perdão. 

 

L1.: É na comunidade que reconhecemos o rosto misericordioso do Pai, pois a 

misericórdia não se explica, se experimenta. Precisamos ter novos olhos para ver o rosto 

de Deus na face dos irmãos e irmãs. Por isso, nos reunimos aqui, para encontrar a 

misericórdia de Deus na comunidade. Somos corpo de Cristo, crucificados pelos nossos 

pecados e pelos pecados do mundo. Que o seu perdão nos ressuscite, para vivermos a 

vida do batismo. 

           (Neste momento, façamos um instante de silencio) 

 

CANTO PENITENCIAL 

Reconciliar (sugestão). 

 

 ADORAÇÃO A CRUZ 

A. Irmãos e irmãs, esta Celebração Penitencial nos convida a fixar nosso olhar em Cristo, 

o Bom Pastor, que se faz solidário com a humanidade. Olhemos para a Cruz recordando 

tudo o que Jesus fez por nós. Cantemos: 

                 (Se for oportuno entrar com uma Cruz) 

 

CANTO 

Só por amor (sugestão). 

 

Dir.: Diante da Cruz do Crucificado que possamos nos abandonar inteiramente Nele. 

 

L1.: 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. 

 

L2.: Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que 

fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. 

Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. 

Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. 

 

L1.: Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que 

esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas 

transgressões. 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. 

 

L2.: Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. 

Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte 

como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, 

para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. 

 

L1.: Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 

Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede 

benigno com Sião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o 

verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. 

 

CANTO 

Belíssimo Esposo (sugestão). 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
PRIMEIRA LEITURA (Is 53, 1-7.10-12) 

 

SALMO RESPONSORIAL 24(25) 

 

CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Louvor e glória a ti, Senhor, / Cristo, Palavra de Deus, / Cristo, Palavra de Deus. 

O homem não vive somente de pão, / mas de toda palavra da boca de Deus. (sugestão) 

 

Dir.: EVANGELHO (Mc 10, 32-34.42-45) 

(Após proclamar o Evangelho, haverá um momento de reflexão) 

 

PRECES 

Dir.: Amados irmãos, como povo de Deus, que caminhou no deserto, e à luz da Palavra 

de Deus, supliquemos ao Senhor de misericórdia que perdoe nossas faltas e cure nossas 

feridas, principalmente os pecados que ainda hoje aumentam as dores do Senhor. Em 

Espírito de oração, acompanhemos este momento. A cada invocação rezemos: Senhor, 

escutai a nossa prece. 

L1.: Senhor, purificai e renovai a juventude da Diocese de Santo André; para que, a 

exemplo de Cristo, possam dar testemunho de vós. Nós vos pedimos:  

 

L2.: Senhor, pedimos que tocai o coração dos jovens que afastaram de vós, para que 

regressem a Vós e permaneçam no Vosso amor. Nós vos pedimos: 

 

L1.: Muitas vezes nos isolamos e vivemos uma vida egoísta. Ajudai-nos a viver na 

comunhão com os nossos irmos e irmãs. Nós vos pedimos: 

 

L2.: Senhor, muitos de vossos filhos não têm o que comer e vestir. Perdoai-nos pela 

nossa falta de generosidade. Nós vos pedimos: 

 

L1.: Desejamos, Senhor, nos reconciliar convosco e com os irmãos e irmãs, para que 

sejamos, no mundo, sinal de vosso amor. Nós vos pedimos: 

 

L2.: Despertai em nós o compromisso com o diálogo ecumênico e inter-religioso. Que, 

unidos no amor e na caridade, possamos lutar por um mundo mais justo e fraterno. Nós 

vos pedimos: 

 

L1.: Para que a Campanha da Fraternidade atinja seu objetivo de conscientizar a todos 

para o sentido da vida como dom e compromisso, rezemos juntos dizendo:  

 

T.: Deus da vida, / da justiça / e do amor, / nós vos bendizemos pelo dom da fraternidade / 

e pela graça de vivermos a comunhão na diversidade. / Através desta Campanha da 

Fraternidade Ecumênica, / ajudai-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. / Tornai-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 vosso amor redentor / e partilhar suas dores e angústias, / suas alegrias e 

esperanças, / caminhando pelas veredas da amorosidade. 

 

Dir.: Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, para que 

receba da vossa misericórdia o que ousa pedir em suas súplicas. Por Cristo Nosso 

Senhor. 

T.: Amém. 

 

CANTO 

Vitória tu Reinarás (sugestão). 

RITOS FINAIS 
BENÇÃO E DESPEDIDA 
Dir.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou: 
T.: Pai nosso... 
 
Dir.: Peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Carmo e Santo André Apóstolo por toda a nossa 
juventude rezando:  
T.: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é 
o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na 
hora de nossa morte. Amém. 
 
Dir.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós.  
Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém 
 
CANTO 
Jesus, Meu Tudo (sugestão). 


