
Anim. Hoje a Igreja inicia o tem-
po litúrgico da Quaresma, que cor-
responde, no Brasil, à  abertura 
da Campanha da Fraternidade de 
2012, com o tema: Fraternidade 
e saúde pública, e o lema: Que a 
saúde se difunda sobre a terra (cf. 
Eclo 38,8). A Quaresma é o tempo 
de se revigorar a prática do jejum, 
da esmola e da oração. Somos 
convidados também a nos colo-
car na perspectiva da Campanha 
da Fraternidade, enfrentando, de 
forma cristã, o grave problema da 
saúde pública. Ouvindo os apelos 
de Deus nas Sagradas Escrituras,  
a cada domingo,  façamos nosso 
caminho penitencial,  que também 
deve levar-nos ao “gesto concre-
to” da Coleta da Fraternidade, no 
Domingo de Ramos.

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA

Convertei-vos, voltai a mim * 
e eu voltarei a vós. * Renun-

ciai a vossos ídolos. * Conver-
tei-vos e vivereis!

1. A morte do pecador não me 
compraz, * mas a sua conversão 
traz-me alegria. * Afastai-vos 
do caminho que seguis, * por-
que hás de perecer, ó Israel!

2. Não mais te mostrarei o meu fu-
ror, * Israel não é eterno o meu 
rancor. * Reconhece tão somen-
te a tua falta: * Infiel foste ao 
Senhor que é teu Deus!

3. Eu vos reconduzirei até Sião, * 
tereis pastores segundo o meu 
coração. * E, então, derramarei 
o meu espírito * sobre cada um 
de vós o infundirei!

4. Vós tirastes minha alma dos 
abismos * e me salvastes, quan-
do estava já morrendo! * Por 
vós, ó meu Senhor, agora eu 
clamo, * e imploro a piedade do 
meu Deus.

5. Escutai-me, Senhor Deus, tende 
piedade! * Sede, Senhor, o meu 
abrigo protetor! * Transformastes o 
meu pranto em uma festa, * meus 
farrapos em adornos de alegria.

6. Cantai salmos ao Senhor, povo 
fiel, * dai-lhe graças e invocai 
seu santo nome. * se à tarde vem 
o pranto visitar-nos, * de manhã 
nos vem saudar a alegria.

2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os 
nossos corações para o amor de 
Deus e a constância de Cristo, es-
teja convosco.
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Omite-se o Ato Penitencial.

3. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): Conce-
dei-nos, ó deus todo-poderoso, 

Ritos iniciais

Anim. Neste dia de jejum e peni-
tência, deixemos que a Palavra 
de Deus nos toque e transforme 
nossos corações, a fim de que pos-
samos iniciar na Quaresma um 
caminho de conversão e reestrutu-
ração de nossas vidas.  

4. PRIMeIRA LeITuRA ( Jl 2, 12-18 )

Leitura do Livro do Profeta Joel.
12“Agora, diz o Senhor, voltai para 
mim com todo o vosso coração, 
com jejuns, lágrimas e gemidos; 
13rasgai o coração, e não as ves-
tes; e voltai para o Senhor, vosso 
Deus; ele é benigno e compassivo, 
paciente e cheio de misericórdia, 
inclinado a perdoar o castigo”. 
14Quem sabe, se ele se volta para 
vós e vos perdoa, e deixa atrás 
de si a bênção, oblação e libação 
para o Senhor, vosso Deus? 15To-
cai trombeta em Sião, prescrevei o 
jejum sagrado, convocai a assem-
bléia; 16congregai o povo, realizai 
cerimônias de culto, reuni anciãos, 
ajuntai crianças e lactentes; deixe 
o esposo seu aposento, e a esposa, 
seu leito. 17Chorem, postos entre 
o vestíbulo e o altar, os ministros 
sagrados do Senhor, e digam: 
“Perdoa, Senhor, a teu povo, e não 
deixes que esta tua herança sofra 
infâmia e que as nações a domi-
nem”. Por que se haveria de dizer 
entre os povos: “Onde está o Deus 
deles?” 18 Então o Senhor encheu-
se de zelo por sua terra e perdoou 
ao seu povo.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

LituRgia da PaLavRa

ABERTURA DA CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE

Tema: 
“Fraternidade e saúde pública”

Lema: 
“Que a saúde se difunda 

sobre a terra!” (Cf. eclo, 38,8)

iniciar com este dia de jejum o 
tempo da Quaresma, para que a 
penitência nos fortaleça no com-
bate contra o espírito do mal. 
Por N.s.J.C.
T. Amém.



5. sALMo ResPoNsoRIAL (sl. 51)

Piedade, ó senhor, tende pieda-
de, * pois pecamos contra vós!

1. Tende piedade, ó meu Deus, mi-
sericórdia! * Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! * Do 
meu pecado, todo inteiro, me la-
vai * e apagai completamente a 
minha culpa.

2. Eu reconheço toda a minha ini-
quidade, * 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!

3. 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!

4. Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo * e confirmai-me com espí-
rito generoso! * Abri meus lábios, 
ó Senhor, para cantar * e minha 
boca anunciará vosso louvor!

6. seGuNdA LeITuRA (2Cor 5,20-21.6,1-2)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 20Somos embaixadores de 
Cristo, e é Deus mesmo que exorta 
através de nós. Em nome de Cris-
to, nós vos suplicamos: deixai-vos 
reconciliar com Deus. 21Aquele 
que não cometeu nenhum pecado, 
Deus o fez pecado por nós, para 
que nele nós nos tornemos justi-
ça de Deus. 1Como colaboradores 
de Cristo, nós vos exortamos a 
não receberdes em vão a graça de 
Deus, 2pois ele diz: “No momento 
favorável, eu te ouvi e no dia da 
salvação, eu te socorri”. É agora o 
momento favorável, é agora o dia 
da salvação. - Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(Cd CF 2009, fx 12) 

Louvor e glória a ti, senhor, 
* Cristo, palavra de deus! * 
Cristo, palavra de deus!
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: * 
“Não fecheis os vossos corações!” 

8. evANGeLHo (Mt 6,1-6.16-18)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, senhor.
P. Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 1“Ficai atentos 
para não praticar a vossa justiça na 
frente dos homens, só para serdes 
vistos por eles. Caso contrário, não 
recebereis a recompensa do vosso 
Pai que está nos céus. 2Por isso, 
quando deres esmola, não toques 
a trombeta diante de ti, como fa-
zem os hipócritas nas sinagogas e 
nas ruas, para serem elogiados pe-
los homens. Em verdade vos digo: 
eles já receberam a sua recompen-
sa. 3Ao contrário, quando deres 
esmola, que a tua mão esquerda 
não saiba o que faz a tua mão di-
reita, 4de modo que a tua esmola 
fique oculta. E o teu Pai, que vê o 
que está oculto, te dará a recom-
pensa. 5Quando orardes, não sejais 
como os hipócritas, que gostam de 
rezar em pé, nas sinagogas e nas 
esquinas das praças, para serem 
vistos pelos homens. Em verdade 
vos digo: eles já receberam a sua 
recompensa. 6Ao contrário, quan-
do tu orares, entra no teu quarto, 
fecha a porta, e reza ao teu Pai 
que está oculto. E o teu Pai, que 
vê o que está escondido, te dará a 
recompensa. 16Quando jejuardes, 
não fiqueis com o rosto triste como 
os hipócritas. Eles desfiguram o 
rosto, para que os homens vejam 
que estão jejuando. Em verdade 
vos digo: eles já receberam a sua 
recompensa. 17Tu, porém, quando 
jejuares, perfuma a cabeça e lava 
o rosto, 18para que os homens não 
vejam que tu estás jejuando, mas 
somente teu Pai, que está oculto. 
E o teu Pai, que vê o que está es-
condido, te dará a recompensa”. 
- Palavra da Salvação
T. Glória a vós, senhor.

9. HoMILIA

10. BeNÇÃo dAs CINZAs

P. Caros irmãos e irmãs, roguemos 
insistentemente a Deus Pai que 
abençoe com a riqueza de sua gra-
ça estas cinzas, que vamos colocar 
sobre as nossas cabeças em sinal 
de penitência.
P. oremos (silêncio): Ó deus, 
que não quereis a morte do peca-
dor, mas a sua conversão, escutai 
com bondade as nossas preces e 

dignai-vos abençoar  estas cin-
zas, que vamos colocar sobre as 
nossas cabeças. e assim reco-
nhecendo que somos pó e que ao 
pó voltaremos, consigamos, pela 
observância da Quaresma, ob-
ter o perdão dos pecados e viver 
uma vida nova, à semelhança do 
Cristo ressuscitado. Por Cristo, 
nosso senhor. 
T. Amém.

11. dIsTRIBuIÇÃo dAs CINZAs
(CF 2011) 

1. Converter ao Evangelho, * na 
palavra acreditar * caridade e pe-
nitência, * quem as cinzas abra-
çar. * /:Não esqueças: somos pó 
* e ao pó vamos voltar!:/ 

2. 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!:/ 

3. Quão bondoso é nosso Deus, 
inclinado a perdoar. * quem dos 
males se arrepende, * compai-
xão vai encontrar. * /:Não es-
queças: somos pó, e ao pó va-
mos voltar!:/

4. Chora e diz o sacerdote * entre 
a porta e o altar  * “Pela vida do 
meu povo * Vão meus lábios su-
plicar”. * /:Não esqueças: somos 
pó * e ao pó vamos voltar!:/

5. Convertei-vos povo meu, * do 
Senhor vamos lembrar * eis o 
tempo prometido, * as ovelhas 
vem salvar. * /:Não esqueças: so-
mos pó * e ao pó vamos voltar!:/

12. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Ao Pai elevemos nossas súplicas, 
no início da Quaresma e abertura 
da Campanha da Fraternidade, a 
fim de que alcancemos a verdadeira 
conversão. Considerando a conver-
gência dos significados de saúde e 
salvação, rezemos ao Senhor:  
T. Que a saúde se difunda sobre 
a terra.
1. Para viver o tempo da Quares-
ma como momento oportuno de 
conversão e de salvação, rezemos 
ao Senhor:
2. Em sintonia com a Doutrina So-
cial da Igreja, em relação à saúde 
pública, rezemos ao Senhor:
3. Para que a vocação humana à 
salvação eterna assimile a neces-



3a. A Palavra do Senhor * é a luz do 
meu caminho; * Ela é vida, é ale-
gria: * vou guardá-la com carinho.

b. Sua lei, seu mandamento * é viver 
a caridade: * Caminhemos todos 
juntos, * construindo a unidade!

14. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. oferecendo-vos este sacrifício 
no começo da Quaresma, nós 
vos suplicamos ó deus, a graça 
de dominar nossos maus dese-
jos pelas obras de penitência e 
caridade, para que, purificados 
de nossas faltas, celebremos com 
fervor a paixão do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre.
T. Amém.

15. oRAÇÃo euCARÍsTICA II
(PReFÁCIo dA QuAResMA, III)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Vós acolheis nossa penitên-
cia como oferenda à vossa glória. 
O jejum e a abstinência que prati-
camos, quebrando nosso orgulho, 
nos convidam a imitar vossa mise-
ricórdia, repartindo o pão com os 
necessitados. Unidos à multidão 
dos anjos e dos santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. santo,santo, santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferen-
das, 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!

sidade de uma vida saudável nesta 
terra, rezemos ao Senhor: 
4. Para que todos possam viver 
bem e assumir uma vida saudável, 
rezemos ao Senhor: 
5. Pelo fortalecimento da Pastoral 
da Saúde em nossas comunidades, 
rezemos ao Senhor: 
6. Por uma maior consciência da 
situação dramática da nossa saúde 
pública, rezemos ao Senhor: 
7. Para que o Sistema Único de Saú-
de (SUS) alcance seu pleno funcio-
namento, rezemos ao Senhor: 
8. Para que os recursos públicos 
sejam aplicados com transparên-
cia, sobretudo, na saúde, rezemos 
ao Senhor: 
9. Para que seja reduzido o número 
de pessoas que vivem na miséria e 
passam fome, rezemos ao Senhor: 
10. Para que seja reduzida a mor-
talidade infantil, rezemos ao Se-
nhor: 
11. Para que haja garantia de sus-
tentabilidade ambiental, rezemos 
ao Senhor:
12. Para que esta Quaresma nos 
aproxime de Deus e da fraternida-
de cristã, rezemos ao Senhor:
(Outras preces da Comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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.
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 ReMIs-
sÃo dos PeCAdos. FAZeI 
IsTo eM MeMÓRIA de MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. vinde, senhor Jesus!
CC. 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 tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Bento, com 
o nosso bispo Odilo e todos os mi-
nistros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos 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 vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim 

LituRgia EucaRística
13. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs  
(Cd CF 2009 Fx 13) 

eis o tempo de conversão, * 
eis o dia da salvação: * Ao Pai 
voltemos, juntos andemos. * 
eis o tempo de conversão!

1a. Os caminhos do Senhor * são 
verdade, são amor: * dirigi os 
passos meus: * em vós espero, 
Ó Senhor!

b. Ele guia ao bom caminho * 
quem errou e quer voltar: * Ele 
é bom, fiel e justo: * Ele busca e 
vem salvar.

2a. Viverei com o Senhor: * Ele 
é o meu sustento. * Eu confio, 
mesmo quando * minha dor não 
mais agüento.

b. Tem valor aos olhos seus * meu 
sofrer e meu morrer: * libertai o 
vosso servo * e fazei-o reviver! 



Ritos Finais

16. RITo dA CoMuNHÃo

P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, ... 
T. Amém.
P. A paz do Senhor ...
T. o amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, ...
T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro de deus que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados ...
T. senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTo de CoMuNHÃo 
 (CF 2009, Fx19 - Cd XIv, Fx 3)

Agora, o tempo se cumpriu, * 
o reino já chegou, * irmãos, 
convertam-se * e creiam fir-
mes 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 zom-
badores vai sentar-se;

3. Mas encontra seu prazer na lei 
de Deus * e a medita, dia e noi-
te, 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.

18. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, fazei 
que sejamos ajudados pelo sacra-
mento que acabamos de receber, 
para que o jejum de hoje vos seja 
agradável e nos sirva de remédio. 
Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

l 5ª-: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/. cf. Sl 39[40], 5a); Lc 9,22-25

l 6ª-: Is 58,1-9ª; Sl 50 (51),3-4.5-6a.18-19 (R/. 19b); mt 9,14-15

l Sab.-: Is 58,9b-14; Sl 85 (86),1-2.3-4.5-6 (R/. 11a); Lc 5,27-32

l 1º DOM. QUARESMA. Gn 9,8-15; Sl 24 (25),4bc-5ab.6-7bc.8-9  
(R/. cf. 10); 1Pd 3,18-22; mc 1,12-15 (Tentação de Jesus)
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P. Glorificai o Senhor com vossa 
vida; ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. demos graças a deus.

20. CANTo FINAL  - HINo dA CF 2012

1. Ah! Quanta espera, desde as 
frias madrugadas, * pelo remé-
dio para aliviar a dor!... * Este 
é teu povo, em longas filas nas 
calçadas, * a mendigar pela saú-
de, meu Senhor!
Tu, que vieste pra que todos 
tenham vida, * cura teu povo 
dessa dor em que se encerra; * 
Que a fé nos salve e nos dê for-
ça nessa lida, * e que a saúde 
se difunda sobre a terra! 

2. Ah! Quanta gente que, ao che-
gar aos hospitais, * fica a sofrer 
sem leito e sem medicamen-
to!...* olha, Senhor, a gente não 
suporta mais * Filho de Deus 
com esse indigno tratamento!

3. Ah! Não é justo, meu Senhor, 
ver o teu povo * Em sofrimento 
e privação quando há riqueza! 
*- Com tua força, nós veremos 
mundo novo, * Com mais justi-
ça, mais saúde, mais beleza!

4. Ah! Na saúde, já é quase escuri-
dão... * Fica conosco nessa noite, 
meu Senhor, * Tu que enxergas-
te, do teu povo, a aflição * E que 
desceste pra curar a sua dor. 

5. Ah! Que alegria ver quem cuida 
dessa gente * Com a compaixão 
daquele bom samaritano... * - 
Que se converta esse trabalho 
na semente * De um tratamento 
para todos mais humano!

6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão 
é a tua cruz! * Sê nossa força, 
nossa luz e salvação! * - Que-
remos ser aquele toque, meu 
Jesus, * Que traz saúde pro do-
ente, nosso irmão!

de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

Rito da comunhão

19. BÊNÇÃo e desPedIdA (MR 521)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, conceda 
a todos vós, como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa.
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo 
de oração e de vida, vos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma ver-
dadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e for-
taleza vos sustente na luta contra 
o mal, para poderdes, com Cristo, 
celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.


