
Anim. A liturgia deste Quarto 
Domingo da Quaresma nos lembra 
que o amor de Deus tornou-se o 
eixo da nossa história, com a prova 
máxima do envio do Filho, que 
morreu pela nossa salvação. Por 
isso, esse domingo é o “domingo da 
alegria”, apresentado com cores 
litúrgicas mais leves (o rosa), para 
expressar o júbilo pela Páscoa que 
se aproxima. Que o luto do descaso 
pelo sofrimento de tantos irmãos 
que não encontram atendimento 
digno em nosso sistema de Saúde 
Pública seja transformado em 
alegria pela busca de um mundo 
melhor. Lembramos que amanhã é 
dia de São José, patrono da Igreja 
universal e inspiração da vida 
familiar, consagrada e religiosa.

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA sl 122(121)CF 2009 Fx 6

Acolhe, ó deus, o nosso canto! 
escuta, pois, nosso clamor. * 

vê quanta dor e quanto pran-
to que o nosso pecado provo-
cou. * /:Por teu amor, tem mi-
sericórdia!:/

1. “Voltai, agora para mim com o 
coração arrependido. * Rasgai, 
não as vestes, mas o coração,” 
diz o Senhor! 

2. “Se o ímpio se arrepender dos 
pecados cometidos * e praticar 
a justiça, na certeza viverá,” diz 
o Senhor! 

3. “Lavai-vos, purificai-vos, tirai 
a maldade de vossas ações. * 
Aprendei a fazer o bem, procurai 
o que é certo,” diz o Senhor!

2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. Adiantados no tempo da Quares-
ma, somos convidados a buscar a 
verdadeira alegria, que brota da Pás-
coa de Cristo. Reconheçamo-nos ne-
cessitados da misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. e peço à virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a deus, nosso senhor.   
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

Ritos iniciais

Anim. Ouvindo as leituras, deixe-
mos que nossos corações se ale-
grem com o amor de Deus, doado 
por meio de Jesus Cristo.

5. PRIMeIRA LeITuRA 
(2Cr 36,14-16.19-23) 

Leitura do Segundo Livro das 
Crônicas
Naqueles dias, 14todos os chefes 
dos sacerdotes e o povo multipli-
caram suas infidelidades, imitando 
as práticas abomináveis das na-
ções pagãs, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha santificado em 
Jerusalém. 15Ora, o Senhor Deus 
de seus pais, dirigia-lhes frequen-
temente a palavra por meio de 
seus mensageiros, admoestando-
os com solicitude todos os dias, 
porque tinha compaixão do seu 
povo e da sua própria casa. 16Mas 
eles zombavam dos enviados de 
Deus, desprezavam as suas pala-
vras, até que o furor do Senhor se 
levantou contra o seu povo e não 
houve mais remédio. 19Os inimi-
gos incendiaram a casa de Deus e 
deitaram abaixo os muros de Je-

LituRgia da PaLavRa

KyRIe

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

4. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, 
que por vosso Filho realizais de 
modo admirável a reconciliação 
do gênero humano, concedei ao 
povo cristão correr ao encontro 
das festas que se aproximam, 
cheio de fervor e exultando de 
fé. Por N.s.J.C. 
T. Amém.



rusalém, atearam fogo a todas as 
construções fortificadas e destruí-
ram tudo o que havia de precioso. 
20Nabucodonosor levou cativos, 
para a Babilônia, todos os que es-
caparam à espada, e eles tornaram-
se escravos do rei e de seus filhos, 
até que o império passou para o 
rei dos persas. 21Assim se cumpriu 
a palavra do Senhor pronunciada 
pela boca de Jeremias: “Até que 
a terra tenha desfrutado de seus 
sábados, ela repousará durante to-
dos os dias da desolação, até que 
se completem setenta anos”. 22No 
primeiro ano do reinado de Ciro, 
rei da Pérsia, para que se cumpris-
se a palavra do Senhor pronuncia-
da pela boca de Jeremias, o Senhor 
moveu o espírito de Ciro, rei da 
Pérsia, que mandou publicar em 
todo o seu reino, de viva voz e por 
escrito, a seguinte proclamação: 
23”Assim fala Ciro, rei da Pérsia: 
O Senhor, Deus do céu, deu-me 
todos os reinos da terra, e encar-
regou-me de lhe construir um tem-
plo em Jerusalém, que está no país 
de Judá. Quem dentre vós todos, 
pertence ao seu povo? Que o Se-
nhor, seu Deus, esteja com ele, e 
que se ponha a caminho”. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

6. sALMo ResPoNsoRIAL sl.136 (137) 
(Cd CF 2012 Fx 10)

Que se prenda a minha língua 
ao céu da boca, * se de ti, Je-
rusalém, eu me esquecer! 

1. Junto aos rios da Babilônia * 
nos sentávamos chorando, * 
com saudades de Sião. * Nos 
salgueiros por ali * penduramos 
nossas harpas.

2. Pois foi lá que os opressores * 
nos pediram nossos cânticos; * 
nossos guardas exigiam * alegria 
na tristeza: * “Cantai hoje para 
nós * algum canto de Sião!”

3. Como havemos de cantar * os 
cantares do Senhor * numa terra 
estrangeira? * Se de ti, Jerusa-
lém, * algum dia eu me esquecer, 
* que resseque a minha mão!

4. Que se prenda a minha língua 
* e se cole ao céu da boca, * 
se de ti não me lembrar! * Se 
não for Jerusalém * minha 
grande alegria!

7. seGuNdA LeITuRA (ef 2,4-10)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios
Irmãos: 4Deus é rico em misericór-
dia. Por causa do grande amor com 
que nos amou, 5quando estávamos 
mortos por causa das nossas fal-
tas, ele nos deu a vida com Cristo. 
É por graça que vós sois salvos! 
6Deus nos ressuscitou com Cristo 
e nos fez sentar nos céus em virtu-
de de nossa união com Jesus Cris-
to. 7Assim, pela bondade, que nos 
demonstrou em Jesus Cristo, Deus 
quis mostrar, através dos séculos 
futuros, a incomparável riqueza 
da sua graça. 9Com efeito, é pela 
graça que sois salvos, mediante a 
fé. E isso não vem de vós; é dom 
de Deus! Não vem das obras, para 
que ninguém se orgulhe. 10Pois é 
ele quem nos fez; nós fomos cria-
dos em Jesus Cristo para as obras 
boas, que Deus preparou de ante-
mão para que nós as praticásse-
mos.- Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

8. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(Cd CF 2012)

Louvor e glória a ti, senhor, 
* Cristo, palavra de deus! * 
Cristo, palavra de deus!
Tanto Deus amou o mundo, que 
lhe deu seu Filho único; * todo 
aquele que crer nele, há de ter a 
vida eterna.

9. evANGeLHo (Jo 3,14-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós senhor.
P. Naquele tempo, disse Jesus a 
Nicodemos: 14Do mesmo modo 
como Moisés levantou a serpente 
no deserto, assim é necessário que 
o Filho do Homem seja levantado, 
15para que todos os que nele crerem 
tenham a vida eterna. 16Pois Deus 
amou tanto o mundo, que deu o seu 
Filho unigênito, para que não mor-
ra todo o que nele crer, mas tenha 
a vida eterna. 17De fato, Deus não 
enviou o seu Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por ele. 18Quem 
nele crê, não é condenado, mas 
quem não crê, já está condenado, 
porque não acreditou no nome do 

Filho unigênito. 19Ora, o julgamen-
to é este: a luz veio ao mundo, mas 
os homens preferiram as trevas à 
luz, porque suas ações eram más. 
20Quem pratica o mal odeia a luz 
e não se aproxima da luz, para que 
suas ações não sejam denunciadas. 
21Mas quem age conforme a verda-
de aproxima-se da luz, para que se 
manifeste que suas ações são rea-
lizadas em Deus”.
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

10. HoMILIA

11. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ T. criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo po-
der do espírito santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôn-
cio 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 San-
to; / na santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
T. Amém.

12. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Neste domingo da alegria anun-
ciada no coração da Quaresma, su-
pliquemos ao Pai que transforme 
os nossos corações, libertando-nos 
do pecado e da tristeza, e levando-
nos a acreditar mais no amor.  Re-
zemos confiantes: 
T. Alegrai-nos com o amor de 
Cristo, luz da nossa fé. 
1. Iluminai o Papa Bento XVI e a 
Santa Igreja, para que sejam sem-
pre mais sinal do amor Deus no 
mundo. 
2. Afastai as trevas do mal e da 
corrupção política e social do nos-
so País. 
3. Ajudai-nos a vislumbrar um sis-
tema de Saúde Pública mais justo 
e funcional.  
4. Fazei que nossa atuação na 
Campanha da Fraternidade gere 
frutos concretos no campo da Saú-
de Pública. 



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 concedeis aos cristãos 
esperar com alegria, cada ano, a 
festa da Páscoa. De coração pu-
rificado, entregues à oração e à 
prática do amor fraterno, prepara-
mo-nos para celebrar os mistérios 
pascais, que nos deram vida nova 
e nos tornaram filhas e filhos vos-
sos. Por essa razão, agora e sem-
pre, nós nos unimos aos anjos e to-
dos os santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santida-
de a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso 
povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo  e  o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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.
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!

5. Transformai a cultura da corrup-
ção em civilização do amor.
6. Fortalecei nossa fé e dai-nos 
perseverança em nossos propósi-
tos quaresmais.
7. Iluminai a Igreja, que celebra 
amanhã a solenidade de São José.
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor
T. Amém.

CC. Celebrando agora, ó Pai, 
a memória do vosso Filho, da 
sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da 
sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós 
vos oferecemos em ação de graças 
este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma 
oferenda perfeita para alcançarmos 
a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
os vossos Apóstolos e Mártires, 
São Paulo, patrono da nossa 
Arquidiocese, N. e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e 
a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a 
vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o Papa 
Bento, o nosso bispo Odilo, com os 
Bispos do mundo inteiro, o clero e 
todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

LituRgia EucaRística
13. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs 

Retorna, Israel, ao teu 
senhor, * pois ele guarda 
os teus passos das ciladas. 
* ele perdoa sempre a tua 
iniquidade. * Retorna, Israel, 
ao teu senhor!

1. “Curarei tuas feridas, tomarei-te 
pela mão. * Cuidarei com muito 
amor.” * Isto diz o nosso Deus!

2. “Eu serei como o orvalho e Israel 
florescerá. * Frutos mil vai pro-
duzir.” * Isto diz o nosso Deus!

3. “Retorna para mim e teu trigo 
reviverá. * Tua videira se espa-
lhará.” * Isto diz o nosso Deus!

4. “Qual árvore frondosa com seus 
galhos verdejantes, * É assim o 
meu perdão.” * Isto diz o nosso 
Deus!

14. oRAÇÃo 

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

(Sobre as oferendas)
P. Ó deus, concedei-nos venerar 
com fé e oferecer pela redenção 
do mundo os dons que nos salvam 
e que vos apresentamos com ale-
gria. Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

15. oRAÇÃo euCARÍsTICA III 
(Prefácio da Quaresma I)

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.



Ritos Finais

16. RITo dA CoMuNHÃo

P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou: 
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 esteja sempre 
convosco.
T. o amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Cordeiro de 
deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
/ Cordeiro 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 
morada, mas dizei uma palavra 
e serei salvo(a).

17. CANTo de CoMuNHÃo 
(Cd CF 2012)

Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
* Celebra o teu deus, ó sião!

1. Pois reforçou com segurança as 
tuas portas * e os teus filhos em 
teu seio abençoou; * a paz em 

teus limites garantiu * e te dá 
como alimento a flor do trigo.

2. Ele envia as suas ordens para a 
terra * e a palavra que ele diz 
corre veloz; * Ele faz cair a 
neve como lã * e espalha a gea-
da como cinza. 

3. Como de pão lança as migalhas 
do granizo, * a seu frio ficam as 
águas congeladas; * Ele envia 
sua Palavra e as derrete, * sopra 
o vento e de novo as águas 
correm.

 4. Anuncia a Jacó sua Palavra, * 
seus preceitos, suas leis a Israel. 
* Nenhum povo mereceu tanto 
carinho, * a nenhum outro 
revelou os seus preceitos.

18. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, 
luz de todo ser humano que vem 
a este mundo, iluminai nossos 
corações com o esplendor da 
vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e 
amar-vos de todo o coração. Por 
Cristo, nosso senhor. 
T. Amém.

19. oRAÇÃo dA CAMPANHA dA 
FRATeRNIdAde 2012

senhor deus de amor,/Pai de 
bondade,/nós vos louvamos e 
agradecemos pelo dom da vida,/
pelo amor com que cuidais de 
toda a criação./ vosso Filho Je-
sus Cristo,/em sua misericórdia, 
assumiu a cruz dos enfermos / 
e de todos os sofredores. /sobre 
eles derramou a esperança de 
vida em plenitude. /enviai-nos, 
senhor, o vosso espírito. /Guiai 
a vossa Igreja, para que ela, pela 
conversão /se faça sempre mais, 
solidária às dores e enfermida-
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20. BÊNÇÃo e desPedIdA 
Tempo da Quaresma 

21. 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 
força nessa lida, * e que a saú-
de 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!

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.

Rito da comunhão

des do povo, /e que a saúde se 
difunda sobre a terra. /Amém.


