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Dai-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16) 

 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE: Fraternidade e Fome 
 

 ABERTURAS
 

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. // 
 

2º E 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! 
 

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! 
 

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. 
 
ATOS PENITENCIAIS 
 

QUARTA FEIRA DE CINZAS E 1º DOMINGO 
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! 
 

2º DOMINGO 
Acolhe, ó Deus, o nosso canto! Escuta, pois, nosso clamor. Vê quanta dor e quanto pranto 
que o nosso pecado provocou. Por teu amor, tem misericórdia (bis)! 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!  
 

3º DOMINGO 
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! 
 

4º DOMINGO E 5º DOMINGO 
S: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende 
piedade de nós! // T: Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós! // S: Ó 
Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós! // 
T: Ó Cristo, tende piedade de nós! Ó Cristo, tende piedade de nós! // S: Senhor, que nos 
submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós! // T: Senhor, tende ..... 
 
SALMOS RESPONSORIAIS 
 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS E 1º DOMINGO (Sl 51/50): Piedade, ó Senhor, tende 
piedade, pois pecamos contra Vós! 
 

2º DOMINGO (Sl 33/32): Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa 
salvação! 
 

3º DOMINGO (Sl 95/94): Não fecheis, irmãos, o vosso coração, como outrora no deserto! 
 

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

5º DOMINGO (Sl 125): No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção! 
 

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus, ACLAMAÇÃO AO EVAGELHO: 
Cristo Palavra de Deus! 

 
 PROFISSÃO DE FÉ 

S1: Creio em Deus Pai Poderoso, Criador do céu e da terra. / S2: E em seu Filho Jesus 
Cristo, // T: Seu Filho eterno, concebido pelo poder do Santo Espírito. / S1: Nasceu da 
Virgem Maria, padeceu crucificado, / S2: Foi morto e depois sepultado. // T: Ressuscitou 
ao terceiro dia, conforme havia prometido. / S1: Elevou-se até o céu para a direita de Deus 
Pai, / S2: para a direita de Deus Pai. // T: Do céu um dia há de voltar, para julgar vivos e 
mortos. / S1: Creio no Espírito Santo e na Igreja una, Católica, / S2: Creio na comunhão 
dos santos, // T: Creio na remissão das culpas e na ressurreição da carne. Creio também 
na vida eterna, creio na vida eterna. Amém! 



 APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
 

QUARTA FEIRA DE CINZAS E 1º DOMINGO 
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! // . Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida que abriga uma nova semente! 
 

2º DOMINGO E 3º DOMINGO 
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 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! 
 
4º DOMINGO 
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. 
 

5º DOMINGO 
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, Santo, Santo é o Senhor! (bis) // ó Deus do Universo, Deus SANTO QUARESMAL: 
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 que tirais o pecado do mundo, tende piedade, CORDEIRO DE DEUS: 
tende piedade, tende piedade de nós! (2 vezes) // Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, dai-nos a vossa paz!) 
 

 COMUNHÃO
 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS E 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. 
 

2º E 4º DOMINGO 
“Este é meu Filho muito amado: Escutai-o todos vós!” Então o vosso coração se alegrará, 
e em vossos olhos brilhará a sua luz! // 1. A beleza da glória celeste que a Igreja 
esperando procura, Cristo mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. // 2. 
Este fato é nos tempos notável: ante Pedro, Tiago e João, Cristo fala a Moisés e a Elias 
sobre a sua futura Paixão. // 3. Testemunhas da Lei, dos Profetas e da graça estando 
presentes, sobre o Filho, Deus Pai testemunha, vindo a voz duma nuvem luzente. // 4. 
Com a face brilhante de glória, Cristo hoje mostrou, no Tabor, o que Deus tem no céu 
preparado aos que o seguem, vivendo no amor. 
 

3º E 5º DOMIGO 
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. 
 
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
Pai de bondade, / ao ver a multidão faminta, / vosso Filho encheu-se de compaixão, / 
abençoou, repartiu os cinco pães e dois peixes / e nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de 
comer”. // Confiantes na ação do Espírito Santo, / vos pedimos: / inspirai-nos o sonho de 
um mundo novo, / de diálogo, justiça, igualdade e paz; / ajudai-nos a promover uma 
sociedade mais solidária, / sem fome, pobreza, violência e guerra; / livrai-nos do pecado 
da indiferença com a vida. // Que Maria, nossa mãe, interceda por nós / para acolhermos 
Jesus Cristo em cada pessoa, / sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. // 
Amém 
 
DESPEDIDA: HINO DA CF 2023 
1.  Vocação e missão da Igreja: Responder ao apelo do Senhor / de sermos no mundo a 
certeza da partilha, milagre do amor. // Ó Bom Mestre a vós recorremos:  
ajudai-nos a fome vencer, / recordai-nos o que nós devemos: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer”. // 2.  A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar / do irmão que tem 
necessidade de valor, alimento e lugar.  // 3. Nas cidades e em todo lugar que se abra o 
nosso coração / à alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. 


