“Fraternidade e Superação da Violência”
“Em Cristo, somos todos irmãos” (Mt 23,8).
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gente, corrompe vidas e destrói a
criação. Basta de guerra e violência,
ó Deus clemente! É o clamor dos
filhos teus em oração.

Refrões Meditativos
Eis o tempo de conversão, eis o

dia da salvação. Ao Pai voltemos
juntos andemos. Eis o tempo de
conversão! (4ª Feira de Cinzas)

Agora o tempo se cumpriu, o Reino
já chegou. Irmãos convertam-se e
creiam firmes no Evangelho!

Venha a nós, Senhor, teu Reino de
justiça, pleno de paz, de harmonia
e unidade. Sonhamos ver um novo
céu e uma nova terra: todos na roda
da feliz fraternidade.
Tua Igreja tem o coração aberto, e nos
ensina o amor a cada irmão. Em Jesus
Cristo, acolhe ama e perdoa quem fez
o mal, caiu em si e quer perdão.

(1º Domingo)

(4ª Feira de Cinzas, 1º, 3º e 4º Domingo)

Eu sou a Luz do Mundo, quem

A ti, meu povo, amado da aliança, se

me segue não andará nas trevas, nas
trevas, mas a luz da vida terá!

(2º e 4º Domingo)

Misericórdia, Senhor, miseri-

córdia! Misericórdia! Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão.
Ao povo dá novo alento, a tua graça
e perdão. (3º e 5º Domingo)

Canto de Entrada
Neste tempo quaresmal, ó Deus
da vida, a tua Igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos
do mundo, e sai do íntimo de quem
não sabe amar.
Fraternidade é superar a violência!
É derramar, em vez de sangue, mais
perdão! É fermentar na humanidade o amor fraterno! Pois Jesus disse
que “somos todos irmãos”.
Quem plantar a paz e o bem pelo
caminho, e cultivá-los com carinho
e proteção, não mais verá a violência
em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão!
A exclusão, que leva à morte tanta

abre a porta da misericórdia, do meu
perdão que é fonte de esperança, que
gera a paz, a vida e a concórdia.
Misericordiosos, misericordiosos,
misericordiosos como o Pai!

Perdoa até setenta vezes sete, procura
amar irmãos e inimigos, celebra a
volta de quem se converte. Eis o que
peço aos meus irmãos e amigos.
O Pai ampara o órfão e a viúva,
rejeita a regra do ‘dente por dente’,
pois Ele envia o sol, a brisa, a chuva
tanto ao injusto e justo igualmente.
Vai ser sinal do meu amor ternura,
consola aflitos, perdoa as ofensas,
reparte o pão e o teu amor que cura,
faze orações, pratica a paciência.
(2º e 5º Domingo)

Cristo tende piedade, perdoai a nossa
falta. Vosso povo quer justiça, quer
ter paz e união.
Senhor tende piedade, perdoai nosso pecado. Vosso povo arrependido
busca em Vós a Salvação.
(4ª Feira de Cinzas e 4º Domingo)

Senhor, que sois a plenitude da

verdade e da graça, tende piedade
de nós.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison!
Cristo, que vos tornastes pobre para
nos enriquecer, tende piedade de nós.
Christe, Christe, Christe eléison!
Senhor, que vieste para fazer de nós o
vosso povo santo, tende piedade de nós.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison!
(1º e 3º Domingo)

Senhor, que na água e no Espírito

nos regenerastes à vossa imagem,
tende piedade de nós!
Senhor, 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! Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso
Sangue, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
(2º e 5º Domingo)

Ato penitencial
Piedade, ó Senhor, piedade de
nós (bis).

Senhor tende piedade, perdoai a nossa culpa pois nós somos vosso povo
suplicando o perdão.

Salmo 50
Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos! (4ª Feira de Cinzas)

quarta-feira de cinzas e domingos da quaresma

Salmo 24
Verdade e amor são os caminhos do
Senhor. (1º Domingo)

atrás de mim. E onde eu estiver, ali
estará meu servo. (5º Domingo)

Salmo 115
Andarei na presença de Deus, junto
a ele na terra dos vivos. (2º Domingo)

graça. (4ª Feira de Cinzas)

Salmo 18
Senhor, tens palavras de vida eterna.
(3º Domingo)

Salmo 136
Que se prenda a minha língua ao céu
da boca, se de ti, Jerusalém, eu me
esquecer! (4º Domingo)
Salmo 50
Criai em mim um coração que seja
puro. (5º Domingo)

Aclamação
ao Evangelho
Glória a vós, Senhor Jesus, Pri-

mogênito dentre os mortos! Primogênito dentre os mortos!
Hoje não endureçais os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor.
(4ª Feira de Cinzas)

Louvor a vós, ó Cristo, rei da

eterna glória!
O homem não vive somente de pão,
mas de toda palavra da boca de Deus.
(1º Domingo)

Louvor a vós, ó Cristo, rei da
eterna glória!
Numa nuvem resplendente fez-se
ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho
muito amado, escutai-o, todos vós.

Senhor, dai-nos o auxílio de vossa
Senhor, sustentai-nos em nossa

fraqueza. (1ª Domingo)

Senhor, que vossa glória resplandeça sobre nós. (2ª Domingo)

Senhor, dai-nos o vosso espírito.
(3º Domingo)

Senhor, dai-nos a luz da fé.
(4º Domingo)

Senhor, concedei-nos vida em
plenitude. (5º Domingo)

Oração da Campanha
da Fraternidade

(Recitada após as Preces da Comunidade)

Deus e Pai, nós vos louvamos

pelo vosso infinito amor e vos
agradecemos por ter enviado Jesus,
o Filho amado, nosso irmão. Ele veio
trazer paz e fraternidade à terra e,
cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão
e misericórdia.
Derrama sobre nós o Espírito Santo,
para que, com o coração convertido,
acolhamos o projeto de Jesus e sejamos
construtores de uma sociedade justa
e sem violência, para que, no mundo
inteiro, cresça o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz. Amém!
Oração do Dizimista

(2º Domingo)

(Recitada após as Preces da Comunidade)

Louvor a vós, ó Cristo, rei da
eterna glória!
Tanto Deus amou o mundo, que lhe
deu seu Filho único, todo aquele que
crer nele há de ter a vida eterna.

Pai Santo, contemplando Jesus

(3º e 4º Domingo)

Louvor a vós, ó Cristo, rei da

eterna glória!
Se alguém me quer seguir, que venha

Cristo, Vosso Filho bem amado que
se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto, com
esta contribuição, minha pertença
à Igreja, solidário com a missão e
com os mais necessitados. De todo
coração, ó Pai, contribuo com o que
posso recebei: ó Senhor. Amém.

O SENHOR NOS ALIMENTA

Canto do Ofertório
Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos
teu perdão. Bendito seja teu imenso
coração.
Aceita ó Deus Santo a nossa oração,
compadecido, olha para nós, Senhor,
Liberta nossas vidas, te suplicamos,
e andaremos para sempre em teus
caminhos!
Acolhe, Deus bondoso, a nossa caminhada revivendo o teu amor pra
sempre, Confiantes aguardamos o
teu perdão, e do mal seremos nós
purificados!
Aceita o jejum e a nossa penitência,
que revivemos neste tempo quaresmal, Confirma-nos em teu amor
grandioso, bendito sejas, Senhor
Deus do universo!
(4ª Feira de Cinzas)

Recebe, Deus amigo, estes dons

que a ti trazemos. E felizes, entre
todos a partilha nós faremos.

Ó Deus Pai, a ti trazemos, pão e
vinho uma vez mais. Um só corpo
nós seremos, com Jesus e pela paz.
Recebe, Deus amigo, nossos pés e
nossos braços, que encontram na
unidade o alento pro cansaço.
Recebe, Deus amigo, os projetos que
alimentam, o convívio e o respeito
entre os povos que se enfrentam.
Recebe, Deus amigo, os esforços do
teu povo que trabalha com carinho
pra criar um mundo novo.
(1º e 4º Domingo)

Suba a ti ó Deus Pai como prece,
nossa oferta do vinho e do pão. Se
teu reino de amor acontece, paz,
justiça se abraçarão!

Ofertamos a voz do teu povo que

			

defende a vida e diz não! Ao sistema
injusto que nega liberdade e vida ao
irmão!
Ofertamos a luta do pobre que espera
seu pão conseguir no suor do seu
rosto sofrido, para um mundo mais
justo surgir.
Teus caminhos Senhor são justiça, é
de paz que tu queres falar! Partilhar
nossos bens sem cobiça, é serviço, e
é forma de amar!
Como Igreja também te ofertamos o
empenho intenso de quem em defesa
do povo trabalha, dando o tempo e
os talentos que tem. (2º e 3º Domingo)

Os grãos que formam espigas se
unem pra serem pão. Os homens que
são Igreja se unem pela oblação.
Diante do altar Senhor entendo
minha vocação, devo sacrificar a
vida por meus irmãos.
O grão caído na terra só vive se vai
morrer. É dando que se recebe morrendo se vai viver.
O vinho e o pão ofertamos são nossas
respostas de amor. Pedimos humildemente aceita-nos ó Senhor.
(5º Domingo)

Quarta-feira de cinzas e domingos da quaresma

Canto da Comunhão
Vem, meu povo, ao banquete da

vida, nesta mesa eu irei te ensinar, o
jejum que me agrada é a partilha, a
oração que prefiro é amar.
Ó Senhor, como é bom ser teu
povo! Ser Igreja e viver como irmãos! Pelo amor que nos tens eu te
louvo, por te dares a nós neste pão.
Se desejas sentir já bem perto, nova
Páscoa da libertação, vem primeiro
comigo ao deserto do silêncio e da
contemplação.
Se o pecado e o mal desfiguram, se te
assustam a dor e a cruz, minha graça
e perdão transfiguram, na Palavra
terás nova luz.

Santo, Santo, é o Senhor. Terra e

céus cantam em seu louvor. Santo
proclamam suas criaturas. Hosana,
hosana, hosana nas alturas. Hosana,
cantemos, hosana louvemos com
filial ternura. Bendito é o que vem
em nome do Criador. Bendito é o
que traz a paz em plenitude do amor.
Hosana!

(4ª Feira de Cinzas; 1º e 3º Domingo)

Santo, Santo, Santo é o Senhor

Deus do universo. Os céus e a terra
estão cheios da vossa glória. Hosana,
hosana, hosana no alto dos céus
(bis). Bendito é Aquele que vem em
nome do Senhor. Hosana...

(2º e 4º e 5º Domingo)

Ó Deus, conheces nosso sofrimento,
há muita dor, é grande a aflição. Transforma em festa nossa dor-lamento,
acolhe os frutos bons da conversão.
Quando o pecado nos consome e fere,
e em ti buscamos a paz do perdão, o
nosso rio de aflição se perde no mar
profundo do teu coração.
Por que ficar em coisas já passadas?
O teu perdão liberta e nos renova. O
teu amor nos abre nova estrada, traz
alegria e paz, nos revigora.
(2º e 4º Domingo)

Vem, ó meu povo, partilhar da

Se o cansaço da vida te invade, quando a sede do amor te atingir, eu serei
aconchego e amizade, junto à fonte,
esperando por ti.

minha mesa. Com muito amor este
banquete eu preparei. Este alimento
será força na fraqueza, levanta e
come deste pão que consagrei.

Sou Pastor que te dá segurança, que
teus tímidos passos conduz. Abre os
olhos, desperta! Levanta! Persevera
nas obras da luz!

Nós te louvamos, ó Senhor por
teu carinho que se faz pão, se faz
palavra e traz perdão. A Eucaristia
nos sustenta no caminho nutre a
esperança e fortalece na missão.

Toda a morte eu transformo em semente, das amarras eu vim libertar.
Junto a mim viverás plenamente e
feliz poderás caminhar.
(4ª Feira de Cinzas e 1º Domingo)

SANTO

cruz nos pesa, o mal nos desfigura,
mas na oração e na Palavra achamos
a tua graça, que nos transfigura.

Ó Pai, teu povo busca vida nova

na direção da Páscoa de Jesus. Em
nossa fronte, o sinal das cinzas na
caminhada, vem ser força e luz!
Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia! Em
Jesus Cristo se faz graça e dom, se
faz Palavra e Pão na Eucaristia.
A nossa Igreja, ó Pai, se faz caminho
na direção da Páscoa de Jesus. Vem,
nos ajuda a renascer das cinzas, na
caminhada, vem ser força e luz.
Quando, na vida, andamos no deserto
e a tentação vem nos tirar a paz, a
fortaleza e a palavra certa em ti buscamos, Deus de nossos pais.
Peregrinamos entre luz e sombras, a

Eu te proponho um novo Reino de
justiça, que tem por lei a igualdade,
a compaixão. Não te dominem o
egoísmo e a cobiça! Recorre à força
da palavra e da oração.
No monte santo da oração, da Eucaristia encontrarás alento e paz,
conforto, enfim. Mas na planície da
missão, no dia-a-dia irmãos sofridos
já te esperam. Vai por mim!
A minha casa é lar que acolhe, é doce
abrigo, mas a morada que prefiro é
o coração. Me alegra o culto que me
prestas, como amigo,me alegra mais
te ver cuidar do teu irmão.
Por tanto amar eu entreguei meu
próprio Filho. Pra te salvar Ele se
deu, morreu na cruz. Se o mal te
fere e do teu rosto ofusca o brilho
combate as trevas! Faze o bem!
Procura a luz!
Dará mais frutos toda a planta que é
podada. A vida humana é uma longa

quArtA-FeirA de ciNZAs e dOMiNgOs dA quAresMA

Eis que ele é semelhante a uma
árvore que à beira da torrente está
plantada.
Ela sempre dá frutos a seu tempo e
jamais as suas folhas vão murchar.

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

iMposição das Cinzas
Converter ao evangelho, na pala-

vra acreditar, caridade e penitência,
quem as cinzas abraçar.
Não esqueças, somos pó e ao pó
vamos voltar.
Não as vestes, mas o peito, o Senhor
manda rasgar. “Jejuai, mudai de vida
em sua face a chorar.”
Não esqueças, somos pó e ao pó
vamos voltar.
Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se
arrepende, compaixão vai encontrar.
Não esqueças, somos pó e ao pó
vamos voltar.
Chora e diz o sacerdote, entre a porta
e o altar. “Pela vida do meu povo, vão
meus lábios suplicar.”
Não esqueças, somos pó e ao pó
vamos voltar.
Convertei-vos, povo meu, do senhor
vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as ovelhas vem salvar.
Não esqueças, somos pó e ao pó
vamos voltar.

Agora o tempo se cumpriu, o Rei-

no já chegou, Irmãos convertam-se
e creiam firmes no evangelho!
Feliz aquele homem que não anda
conforme os conselhos dos perversos.
Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores
vai sentar-se.
Mas encontra seu prazer na lei de
Deus e a medita, dia e noite, sem
cessar.

Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva
a morte.

final
Eis o tempo de conversão, eis o

dia da salvação. Ao Pai voltemos,
juntos andemos. Eis o tempo de
conversão!
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!
Viverei com o Senhor. Ele é o meu
sustento. Eu confio mesmo quando
minha dor não mais aguento. Tem
valor aos olhos seus meu sofrer e
meu morrer. Libertai o vosso servo
e fazei-o reviver!
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! (4ª Feira de Cinzas)

Deus é rico em misericórdia. Seu

amor é grande, sim, por nós. Das
amarras da antiga morte, Nos livrou,
pois ouve nossa voz. Esse amor está
em Jesus Cristo, que por nós morreu
e ressurgiu, À direita de Deus Pai se
encontra e do céu as portas nos abriu.
Deus é rico em misericórdia.

Deus envia os seus mensageiros para
conduzi-los à verdade. Mas em nada
adianta o envio e vem logo a escravidão. O amor de Deus nunca se cansa
promovendo a libertação.
Qual serpente no deserto, um dia, que
Moisés ao povo levantou, é preciso
que o Filho do Homem mostre ao
mundo todo o seu amor. Os que creem terão a vida eterna, pois é esta a
minha missão. Dar a vida plena para
todos e livrá-los da condenação.
Ó Jerusalém, cidade santa, és perfeita
em tudo, na unidade. Para lá acorre
toda gente, que o Senhor de seu louvor se agrade. E este canto se repita
sempre a Deus que nos dá a salvação,
que nos deu seu Filho, Jesus Cristo,
nossa vida e ressurreição.
(1º e 5º Domingo)

A necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu
em campanha. Andou pelos vales,
subiu as montanhas, foi levar o
seu pão.

A dor era tanta, a injustiça tamanha,
que a luz de Jesus que seu povo
acompanha o iluminou pra viver em
campanha em favor dos irmãos.
Um só coração e uma só alma. Um só
sentimento em favor dos pequenos. E
o desejo feliz de tornar o país, mais
irmão, mais fraterno vão fazer de nós
povo do Senhor.
Construtores do amor, operários da
paz mais fiéis a Jesus. Vão fazer
nossa Igreja uma Igreja mais santa e
mais plena de luz. (2º, 3º e 4º Domingo)

Este é o amor de Deus por nós,
caminha conosco! Visita seu povo!
Amor de Deus por nós!
Quando o povo andou em maus
caminhos, praticando a infidelidade.

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).
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gestação. À luz da fé, a dor é poda
abençoada, à luz da páscoa, a morte
é luz, ressurreição. (3º e 5º Domingo)

