
ABERTURA 1 - (Quarta-Feira de Cinzas e 1º Domingo)
1. Converter ao Evangelho, na Palavra acreditar; Caridade 

e penitência, quem as cinzas abraçar. // 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 o nosso Deus, inclinado a perdoar. 
Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. 
// Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar. //

4. 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. //

5. 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. //

ABERTURA 2 - Solo e Todos - (para o 2º Domingo)
• Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar?
• Um simples coração e uma vontade de cantar!
• Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar;
• A tua graça, Senhor, melhor que a vida será,
• E o teu amor em nós será manancial
• De água boa a jorrar pra nossa sede matar!

ABERTURA 3 - (para o 3º Domingo)
Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu coração.
Ele será teu condutor, tua esperança de salvação (bis)!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo. 

Cantarás purificado os louvores do Deus Vivo.
2. Nossas vidas são dispersas: nosso Deus as juntará! E 

seremos novo povo, Ele nos renovará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará, pois imenso 

é seu amor e jamais se acabará!

ABERTURA 4 - (para o 4º Domingo)
Rejubila-te, Cidade Santa, eis que vem o Rei que nos 
remiu. Exultemos juntos de alegria, Nova Páscoa 
Ele nos abriu.
1. Já se cumpriu a grande profecia: vem chegando 

a libertação! O Pastor que guia nossas vidas vem 
nos dar um novo coração.

2. Escutemos a Palavra viva que nos leva para o 
rumo certo. É o Deus que vai ao nosso lado 
conduzindo-nos pelo deserto.

3. Despertemo-nos pro Novo Dia que expulsa toda 
escuridão. Ó Jerusalém, Cidade Santa, confiemo-
nos no seu perdão!

ABERTURA 5 - (para o 5º Domingo)
Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação:/ 
ao Pai voltemos, juntos andemos! Eis o tempo de 
conversão!

1. 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!

2. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio, 
mesmo quando minha dor não mais aguento! Tem 
valor aos olhos meus o meu sofrer e o meu morrer. 
Libertai o vosso Servo e fazei-o reviver.

3. 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.

ATO PENITENCIAL 1
S: Senhor, que nos mandastes perdoar mutuamente antes 

de nos aproximarmos do vosso altar,
T: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
S: Cristo, que cruz destes o perdão aos pecadores,
T: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
S: Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da      

Reconciliação,
T: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS!

ATO PENITENCIAL 2
Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a 
conversão. Reacendei em nós a chama batismal. Oh! 
Dai-nos luz e vosso perdão! // Criai em mim um coração 
que seja puro, dai-me de nosso um espírito decidido. Ó 
Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de 
mim o vosso Santo Espírito!

ATO PENITENCIAL 3
Perdão, Senhor, para o vosso povo! Perdão, Senhor, 
para o vosso povo!
1. Perdão, Senhor, por termos preferido confiar em nossa 
fraqueza, sem saber que sois a fortaleza!
2. Perdão, Senhor, por termos preferido recusar a vossa 
verdade, sem saber que ela é liberdade!
3. Perdão, Senhor, por termos tantas vezes caminhado 
sem esperança, sem saber que sois a segurança!

ATO PENITENCIAL 4
1. Se sofrimento te causei, Senhor; se a meu exemplo o 
fraco tropeçou; se em teus caminhos eu não quis andar: 
Perdão, Senhor! Perdão, Senhor!
2. Se vão e fútil foi o meu falar; se a meu irmão não 
demonstrei amor; se ao sofredor não estendi a mão: 
Perdão, Senhor! Perdão, Senhor!
3. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem 
lutar por ti, devendo estar bem firme no labor: Perdão, 
Senhor! Perdão, Senhor! 
4. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de 
incertezas mil. Transforma este pobre pecador: Amém, 
Senhor! Amém, Senhor!
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SALMOS RESPONSORIAIS 
Quarta-feira de Cinzas e 1º Domingo  (Sl 51/50)
Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra 
Vós!
1. 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!

2. 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!

3. Criai em mim um coração que seja puro,/ dai-me de 
novo um espírito decidido./ Ó Senhor, não me afasteis 
da vossa face/ nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!

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

2º Domingo (SL 33/32)
Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa 
salvação!
1. Pois reta é a palavra do Senhor,/ e tudo o que ele faz 

merece fé./ Deus ama o direito e a justiça,/ transborda 
em toda a terra a sua graça.

2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem/ e 
que confiam, esperando em seu amor,/ para da morte 
libertar as suas vidas/ e alimentá-los quando é tempo 
de penúria.

3. No Senhor nós esperamos, confiantes,/ porque ele é 
nosso auxílio e proteção./ Sobre nós, venha, Senhor, 
a vossa graça,/ da mesma forma que em vós nós 
esperamos!

3º Domingo (Sl 95/94)
Não fecheis, irmãos, o vosso coração, como outrora no 
deserto!
1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor,/ aclamemos o 

rochedo que nos salva!/ Ao seu encontro caminhemos 
com louvores/ e, com cantos de alegria, o celebremos!

2. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,/ e ajoelhemos 
ante o Deus que nos criou!/ Porque Ele é nosso Deus, 
nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho,/ as 
ovelhas que conduz com sua mão..

3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis os corações 
como em Meriba,/ como em Massa, no deserto, aquele 
dia,/ em que outrora vossos pais me provocaram,/ apesar 
de terem visto as minhas obras.

4º Domingo (Sl 23/22)
O Senhor é o Pastor que me conduz; não me falta coisa 
alguma.
1. O Senhor é o Pastor que me conduz; não me falta 

coisa alguma./ Pelos prados e campinas verdejantes 
ele me leva a descansar./ Para as águas tranquilas me 
encaminha/ e restaura as minhas forças.

2. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do 
seu nome./ Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 
nenhum mal eu temerei./ Estais comigo com bastão e 
com cajado,/ eles me dão segurança.

3. Preparais à minha frente uma mesa,/ bem à vista do 
inimigo;/ Com óleo vós ungis minha cabeça,/ e o meu 
cálice transborda de alegria.

4. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me/ por toda 

a minha vida.;/ e na casa do Senhor habitarei/ pelos 
tempos infinitos.

5º Domingo (Sl 125)
No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção!
1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,/ escutai a 

minha voz!/ Vossos ouvidos estejam bem atentos/ ao 
clamor da minha prece!

2. Se levardes em conta nossas faltas,/ quem haverá de 
subsistir?/ Mas em vós se encontra o perdão,/ eu vos 
temo e em vós espero.

3. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua 
palavra./ A minh’alma espera no Senhor mais que o 
vigia pela aurora./ Espere Israel pelo Senhor,/ mais 
que o vigia pela aurora!

4. Pois no Senhor se encontra toda graça/ e copiosa 
redenção./ Ele vem libertar a Israel/ de toda a sua 
culpa.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo 
Palavra de Deus!
4ª Feira de Cinzas: Hoje não endureçais os vossos 

corações, mas ouvi a voz do Senhor!
1º Domingo: O homem não vive somente de pão, mas de 

toda palavra da boca de Deus!
2º Domingo: Numa nuvem resplandecente, fez-se ouvir 

a voz do Pai: “Eis meu filho muito amado, 
escutai-o todos vós!”

3º Domingo: Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do 
mundo. Senhor, dai-me água viva a fim de 
eu não ter sede!”

4º Domingo: “Pois eu sou a Luz do Mundo”, quem nos 
diz é o Senhor. “E vai ter a luz da vida 
quem se faz Meu seguidor”!

5º Domingo: Agora eis o que diz o Senhor:“De coração 
convertei-vos a mim, pois sou bom, 
compassivo e clemente”.

PROFISSÃO DE FÉ
Solo 1: Creio em Deus Pai Poderoso, Criador do céu e 

da terra.
Solo 2: E em seu Filho Jesus Cristo,
Todos: Seu Filho eterno, concebido pelo poder do Santo 

Espírito.
Solo 1: Nasceu da Virgem Maria, padeceu crucificado,
Solo 2: Foi morto e depois sepultado.
Todos: Ressuscitou ao terceiro dia, conforme havia  

prometido.
Solo 1: Elevou-se até o céu para a direita de Deus Pai,
Solo 2: para a direita de Deus Pai.
Todos: Do céu um dia há de voltar, para julgar vivos e 

mortos.
Solo 1: Creio no Espírito Santo e na Igreja una, Católica,
Solo 2: Creio na comunhão dos santos,
Todos: Creio na remissão das culpas e na ressurreição 

da carne.
              Creio também na vida eterna, creio na vida eterna. 

Amém!

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 1
1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da 

mais fina flor; restauras o fraco que a Ti se confia e junto 
aos irmãos, em paz, o envias. Ó Deus do universo, és 
Pai e Senhor, por Tua bondade recebe o louvor (bis)!

2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o 
gesto de amor: colher a fartura e ter a beleza de ser a 
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partilha dos frutos na mesa.
3. Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra com 

vida e amor! A quem aguardava um canto de festa, a 
mesa promete eterna seresta!

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 2
1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das 

nossas jornadas! Repartidos na mesa do Reino, 
anunciam a paz almejada! Senhor da vida, Tu és a 
nossa salvação! Ao prepararmos a tua mesa, em ti 
buscamos ressurreição!

2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios 
e as fontes! Nos recordam a tua justiça, que nos leva a 
um novo horizonte! 

3. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual 
chuva torrente! Tu fecundas o chão desta vida que 
abriga uma nova semente!

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 3 
Todo povo sofredor o seu pranto esquecerá, pois o que 

plantou na dor, na alegria colherá (bis).
1. Retornar do cativeiro, fez-se sonho verdadeiro, sonho 

de libertação. Ao voltarem os exilados, Deus trazendo 
os deportados, libertadores pra Sião!

2. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos 
lábios, só canções! Nós vibramos de alegria: “O 
Senhor fez maravilhas!, publicaram as nações!

3. Ó Senhor, Deus poderoso, não esqueçais o vosso povo 
a sofrer na escravidão. Nos livrai do cativeiro, qual 
chuvada de janeiro alagando o sertão.

4. Semeando na agonia, espalhando cada dia a semente 
do amanhã, a colheita é uma alegria, muito canto e 
euforia: é fartura, é Canaã.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 4 
1. 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!

2. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços: que 
encontrem na unidade o alento pro cansaço.

3. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o 
convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam.

4. Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo, que 
trabalha com carinho pra criar um mundo novo.

SANTO 1 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo! O céu e a 
terra proclamam, proclamam a vossa glória. 
Hosana, Hosana nas alturas! Hosana, Hosana nas 
alturas! Hosana, Hosana nas alturas! Hosana! Bendito 
Aquele que vem em nome do Senhor! Hosana, Hosana 
nas alturas! Hosana, Hosana nas alturas! Hosana, 
Hosana nas alturas! Hosana!

SANTO 2 
Santo, Santo, Santo é o Senhor! (bis) // ó Deus do 
Universo, Deus nosso Criador! (bis)
No céu, na terra brilha o esplendor (bis) // de tua imensa 
glória, do teu imenso amor! (bis)
Bendito seja Aquele que vem (bis) // Aquele que vem 
vindo em nome do Senhor! (bis)
Hosana, Hosana, Hosana ao Salvador! (bis) // ó vem nos 

perdoar no teu imenso amor! (bis)
Ó vem nos consolar no teu imenso amor! (bis) 

CORDEIRO DE DEUS
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade, tende piedade, tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade, tende piedade, tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz, a vossa paz, dai-nos a vossa paz! 

COMUNHÃO I 
1. (Cinzas):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!

2. (1º Dom.): Se desejas sentir já bem perto nova Páscoa 
de libertação, vem primeiro comigo ao deserto do 
silêncio e da contemplação.

3. (2º Dom.): 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!

4. (3º Dom.): Se o cansaço da vida te invade, quando a 
sede de amor te atingir, Eu serei aconchego e amizade, 
junto à fonte esperando por ti.

5. (4º Dom.): Sou Pastor que te dá segurança, que teus 
tímidos passos conduz. Abre os olhos, desperta! 
Levanta! Persevera nas obras da luz!

6. (5º Dom.): Toda a morte eu transformo em semente, 
das amarras eu vim libertar. Junto a mim viverás 
plenamente e feliz poderás caminhar.

COMUNHÃO 2: (1º Domingo)
Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de 
Deus: a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade 
(bis)!
1. Impelidos ao deserto, retomamos a estrada que conduz ao 

Paraíso, nossa vida e morada.
2. As prisões da humanidade, assumidas pelo Cristo, são 

lugares de vitória. Ele veio para isto!.
3. O Senhor nos deu exemplo ao vencer a noite escura: 

superou a dor do mundo, renovando as criaturas.
4. Progredimos neste tempo, conhecendo o Messias. Ele 

veio para todos, alegrando nossos dias.
5. Celebramos a memória do amor que ao mundo veio. Junto 

dele venceremos o inimigo verdadeiro. 
6. Contemplamos nossa terra em mistério fecundada. Flor e 

fruto são promessas ao findar a madrugada.

COMUNHÃO 3: (2º Domingo)
Agora o tempo se cumpriu, o Reino já chegou. Irmãos, 
convertam-se e creiam firmes 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 

zombadores vai sentar-se;
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia 

e noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da 

torrente está plantada;
5. Ele 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.
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COMUNHÃO 4 (3º Domingo)
1. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz: Dá-

me de beber, és tu que lhe pedirias e Ele te daria d’Água 
viva, sempre a correr! // Senhor, dá-me de beber, vem 
e me sacia em tua fonte viva! Senhor, dá-me de beber, 
vem e me sacia nesta santa Eucaristia!

2. Quem crê em mim, dentro de si terá Meu Santo Espírito, 
fonte a jorrar, um rio de água viva, capaz de saciar a sua 
sede, sede de Deus!

COMUNHÃO 5 (4º Domingo)
Dizei aos cativos: “Saí!” Aos que estavam nas trevas: 
“Vinde à Luz!” Caminhemos para as fontes, é o Senhor 
que nos conduz! (bis)
1. Foi no tempo favorável que eu te ouvi, te escutei; no dia 

da salvação, socorri-te e te ajudei. E assim te guardarei, 
te farei mediador d’aliança com o povo, serás seu 
libertador!

2. Não terão mais fome e sede, nem o sol os queimará. 
O Senhor se compadece, qual pastor os guiará... Pelos 
montes, pelos vales passarão minhas estradas, e virão 
de toda a parte e encontrarão pousada.

3. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai; o 
Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou! Poderia 
uma mulher de seu filho se esquecer? Inda que isso 
acontecesse, nunca iria te perder!

COMUNHÃO 6 (5º Domingo)
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham 
vida plenamente!
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor; 

reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. 
Onde está o teu irmão, Eu estou presente nele.

2. Quem comer o Pão da vida viverá eternamente. Tenho 
pena deste povo que não tem o que comer. Onde está 
um irmão com fome, Eu estou com fome nele.

3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje 
és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o 
teu irmão, Eu estou sofrendo nele.

4. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. 
Onde morre o teu irmão, Eu estou morrendo nele.

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, 
salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança. 
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.

6. Quem comer o Pão da Vida, Eu o ressuscitarei, e no 
reino do meu Pai teremos vida plenamente. Onde todos 
os irmãos serão eterna comunhão.

DESPEDIDA 1 (Hino da CF 2020) 
1. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo 
tão bonito que nos deste. Desse Dom, fonte da vida, 
recordamos: cuidadores, guardiões tu nos fizeste. 
Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o “bom 
samaritano” ensinou: ao passar por uma vida ameaçada, 
ele a viu, compadeceu-se e cuidou. 
2. Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, 
vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, 
desde o início até seu termo natural.
3.  Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida! Ver felizes 
os teus filhos, tuas filhas é a justiça para todos, sem 
medida, é formarmos, no amor, bela Família.
4. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, 
da mentira e da ambição. Mas também o preconceito, a 

intolerância. O caminho é a justiça e conversão.

DESPEDIDA 2
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 e 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. // Erguer as mãos com alegria, 
mas repartir também o pão de cada dia! (bis).

ORAÇÃO DA CF 2020
Deus, nosso Pai, / fonte da vida e princípio do bem viver, 
/ criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo / como 
um jardim a ser cultivado com amor. // Dai-nos um coração 
acolhedor / para assumir a vida como dom e compromisso. 
// Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos 
irmãos e irmãs, / sobretudo dos mais pobres e marginalizados. 
// Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, / próprio de quem reconhece no próximo 
o rosto do vosso Filho. // Inspirai-nos palavras e ações para 
sermos construtores de uma nova sociedade,  reconciliada 
no amor. // Dai-nos a graça de vivermos em comunidades 
eclesiais missionárias, / que, compadecidas, / vejam, se 
aproximem e cuidem daqueles que sofrem, / a exemplo 
de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, / e de Santa 
Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.// Por Jesus, o Filho 
amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!


