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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA1

Quando meu servo chamar, hei de 
atendê-lo / estarei com ele na tri-
bulação / hei de livrá-lo e glorificá-
-lo / e lhe darei longos dias.
1. Quem habita ao abrigo do Altíssi-
mo / e vive à sombra do Senhor oni-
potente, / Diz ao Senhor: “Sois meu 
refúgio e proteção, / sois o meu 
Deus, no qual confio inteiramente”.
2. Do caçador e do seu laço ele te 
livra; / Ele te salva da palavra que 
destrói. / Com suas asas haverá de 
proteger-te; / com seu escudo e 
suas armas defender-te.
3. Podem cair muitos milhares ao 
teu lado; / podem cair até dez mil 
à tua direita. / Nenhum mal há de 
chegar perto de ti, / nem a desgraça 
baterá à tua porta.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. A vós, irmãos, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Anim. (ou P.) Irmãos e irmãs, o 
sagrado tempo da Quaresma é 
tempo oportuno para vivermos 
mais conscientemente a nossa 
condição batismal e para re-
tomarmos, com novo vigor, o 
seguimento de Jesus. Neste do-
mingo, entremos com Jesus no 
deserto, deixemo-nos conduzir 
pelo Espírito e, na alegria, espe-
remos a sua Páscoa. 

ATO PENITENCIAL3
P. Neste tempo de conversão e re-
conciliação, somos convidados a 
morrer ao pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que nos mandastes per-
doar-nos mutuamente antes de nos 
aproximar do vosso altar, tende pie-
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que na cruz destes o per-
dão aos pecadores, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que confiastes à vossa 
Igreja o ministério da reconciliação, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

ORAÇÃO4
P. Oremos (silêncio): Concedei-nos, 
ó Deus onipotente, que, ao longo 

desta Quaresma, possamos progre-
dir no conhecimento de Jesus Cristo 
e corresponder a seu amor por uma 
vida santa. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. A Palavra de Deus foi o grande 
escudo usado por Jesus para enfren-
tar as tentações. Confiantes no pod-
er desta Palavra, escutemo-la.

PRIMEIRA LEITURA
(Gn 9,8-15)
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Leitura do Livro do Gênesis. 8Disse 
Deus a Noé e a seus filhos: 9 “Eis que 
vou estabelecer minha aliança con-
vosco e com vossa descendência, 
10com todos os seres vivos que es-
tão convosco: aves, animais domés-
ticos e selvagens, enfim, com todos 
os animais da terra, que saíram 
convosco da arca. 11Estabeleço con-
vosco a minha aliança: nunca mais 
nenhuma criatura será exterminada 
pelas águas do dilúvio, e não haverá 
mais dilúvio para devastar a terra”. 
12E Deus disse: “Este é o sinal da 
aliança que coloco entre mim e vós, 
e todos os seres vivos que estão 
convosco, por todas as gerações fu-
turas. 13Ponho meu arco nas nuvens 
como sinal de aliança entre mim e a 
terra. 14Quando eu reunir as nuvens 
sobre a terra, aparecerá meu arco 
nas nuvens. 15Então eu me lembra-
rei de minha aliança convosco e 
com todas as espécies de seres vi-
vos. E não tornará mais a haver dilú-
vio que faça perecer nas suas águas 
toda criatura”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 24/25
(Cantando salmos e aclamações p. 98)
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Verdade e amor, verdade e amor, 
/  verdade e amor são os caminhos 
do Senhor!
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1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, / e fazei-me conhecer a 
vossa estrada! / Vossa verdade me 
oriente e me conduza, / porque sois 
o Deus da minha salvação.
2. Recordai, Senhor meu Deus, vos-
sa ternura / e a vossa compaixão 
que são eternas! / De mim lembrai-
-vos, porque sois misericórdia/ e 
sois bondade sem limites, ó Senhor!
3. O Senhor é piedade e retidão, / 
e reconduz ao bom caminho os pe-
cadores. / Ele dirige os humildes na 
justiça, / e aos pobres ele ensina o 
seu caminho.

SEGUNDA LEITURA
(1Pd 3,18-22)
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Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro. Caríssimos: 18Cristo morreu, 
uma vez por todas, por causa dos 
pecados, o justo pelos injustos, a 
fim de nos conduzir a Deus. Sofreu 
a morte, na sua existência humana, 
mas recebeu nova vida pelo Espí-
rito. 19No Espírito, ele foi também 
pregar aos espíritos na prisão, 20a 
saber, aos que foram desobedientes 
antigamente, quando Deus usava 
de longanimidade, nos dias em que 
Noé construía a arca. Nesta arca, 
umas poucas pessoas - oito - foram 
salvas por meio da água. 21À arca 
corresponde o batismo, que hoje 
é a vossa salvação. Pois o batismo 
não serve para limpar o corpo da 
imundície, mas é um pedido a Deus 
para obter uma boa consciência, 
em virtude da ressurreição de Jesus 
Cristo. 22Ele subiu ao céu e está à di-
reita de Deus, submetendo-se a ele 
anjos, dominações e potestades. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO8

Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eter-
na glória! (bis)
O homem não vive somente de pão, / 
mas de toda palavra da boca de Deus.

EVANGELHO (Mc 1,12-15)9
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.

P. Naquele tempo, 12o Espírito le-
vou Jesus para o deserto. 13E ele 
ficou no deserto durante quarenta 
dias, e ali foi tentado por Satanás. 
Vivia entre os animais selvagens, 
e os anjos o serviam. 14Depois que 
João Batista foi preso, Jesus foi para 
a Galileia, pregando o Evangelho de 
Deus e dizendo: 15“O tempo já se 
completou e o Reino de Deus está 
próximo. Convertei-vos e crede no 
Evangelho!” - Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ10
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
Criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / 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 Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS11
P. Tendo ouvido com atenção a Pa-
lavra do Senhor, respondamos a Ele 
com nossas preces e supliquemos o 
seu Espírito para que nos conduza: 
T. Por vosso Espírito, dai-nos, Se-
nhor, vencer todas as tentações!
1. Ó Cristo, fonte de salvação e de 
vida, dai à vossa Igreja em São Pau-
lo a graça de testemunhar o vosso 
Evangelho e de ser para o mundo 
uma palavra de Paz.
2. Ó Cristo, carregastes a cruz com 
plena consciência da vossa missão, 
ajudai-nos a caminhar convosco, 
fieis à vossa Palavra, enquanto nos 
preparamos para iniciar os traba-
lhos do nosso Sínodo.
3. Ó Cristo, fostes humilhado sem 
nunca responder com violência; li-
vrai-nos de todo sentimento de vin-
gança e dai-nos a graça de perdoar 
sempre.

(outras intenções da comunidade)

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade:

T. Deus e Pai, / nós vos louvamos 
pelo vosso infinito amor / e vos 
agradecemos por ter enviado Je-
sus, / o Filho amado, nosso irmão. 
/  Ele veio trazer paz e fraternidade 
à terra e , / cheio de ternura e com-
paixão, / sempre viveu relações re-
pletas de perdão e misericórdia.  / 
Derrama sobre nós o Espírito San-
to, para que, / com o coração con-
vertido, / acolhamos o projeto de 
Jesus / e sejamos construtores de 
uma sociedade justa e sem violên-
cia, para que, / no mundo inteiro, / 
cresça o vosso Reino de liberdade, 
verdade e de paz.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS
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Livra-nos, Senhor / do pecado e da 
morte! / Confiantes aguardamos / 
Tua Páscoa é nossa sorte! / Con-
fiantes aguardamos / Tua Páscoa é 
nossa sorte!
1. Humildes e penitentes / confes-
samos nossas culpas. / Inspirados 
pela fé / nós buscamos tua ajuda. 
/ Pois ferimos, Deus Clemente,/ teu 
amor - dom perenal. / Suplicamos, 
entrementes, / o perdão celestial.
2. Gente frágil, sim, o somos. / De 
tuas mãos, obras, porém, / é teu 
nome glorioso / que nos firma e 
sustém. / Destróis, ó Senhor, o mal, 
/ fazes progredir o bem. / Dar-te 
graças nós possamos / desde agora 
e sempre. Amém!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS
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P. Fazei, ó Deus, que o nosso cora-
ção corresponda a estas oferendas 
com as quais iniciamos nossa ca-
minhada para a Páscoa. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref.: A tentação do Senhor, p.181)
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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. Jejuando quarenta dias no 
deserto, Jesus consagrou a obser-
vância quaresmal. Desarmando as 
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ciladas do antigo inimigo, ensinou-
-nos a vencer o fermento da mal-
dade. Celebrando agora o mistério 
pascal, nós nos preparamos para a 
Páscoa definitiva. Enquanto espe-
ramos a plenitude eterna, com os 
anjos e todos os santos, nós vos 
aclamamos, 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 santidade 
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 ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e  o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria 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 con-
cedei 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 ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apósto-
los e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arquidiocese, N. e todos 
os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, 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 dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
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. Uni-
dos 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.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO15

CANTO DE COMUNHÃO1716
O homem não vive somente de 
pão, / mas de toda palavra da boca 
de Deus. (bis)

1. A Lei do Senhor Deus é perfeita, 
/ conforto para a alma! O testemu-
nho do Senhor é fiel, / sabedoria 
dos humildes. 
2. Os preceitos do Senhor são preci-
sos, / alegria ao coração. O manda-
mento do Senhor é brilhante, / para 
os olhos é uma luz. 
3. É puro o temor do Senhor, / imu-
tável para sempre. Os julgamentos 
do Senhor são corretos / e justos 
igualmente.
4. Mais desejáveis do que o ouro 
são eles, / do que o ouro refinado; 
suas palavras são mais doces que o 
mel, / que o mel que sai dos favos. 
5. Que vos agrade o cantar dos meus 
lábios / e a voz da minha alma; que 
ela chegue até vós, ó Senhor, / meu 
Rochedo e Redentor!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

17

P. Oremos: Ó Deus, que nos alimen-
tastes com este pão que nutre a fé, 
incentiva a esperança e fortalece a 
caridade, dai-nos desejar o Cristo, 
pão vivo e verdadeiro, e viver de 
toda palavra que sai de vossa boca. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO
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T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!
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“Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,

Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.”
Oração de São Francisco

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

BÊNÇÃO FINAL19

RITOS FINAIS

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 verda-
deira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e fortale-
za 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.
P. Glorificai o Senhor com vossa 
vida; ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Demos graças a Deus.

CANTO FINAL
(Hino CF 2018)
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1. 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 hu-
manidade o amor fraterno! /  pois 
Jesus disse que “somos todos ir-
mãos”. (bis)
2. Quem plantar a paz e o bem pelo 
caminho, / E cultivá-los com cari-
nho e proteção,  / não mais verá a 
violência em sua terra. / Levar a paz 
é compromisso do cristão! 
3. A exclusão que leva à morte tanta 
gente, / corrompe vidas e destrói a 
criação. / – “Basta de guerra e vio-
lência, ó Deus clemente!” / É o cla-
mor dos filhos teus em oração.

SÍNODO DA ARQUIDIOCESE:
CAMINHO DE CONVERSÃO

Neste primeiro Domingo da Qua-
resma, ouvimos o apelo inicial da 
pregação de Jesus: “convertei-vos 
e crede no Evangelho!” (Mc 1,15). 
Este convite insistente precisa 
acompanhar-nos durante todo o 
tempo da Quaresma e também du-
rante toda a nossa vida. Precisamos 
voltar-nos com renovada atenção a 
Jesus Cristo e ao Reino de Deus.
No Salmo deste domingo, nós pe-
dimos a Deus: “faze-me conhecer 
teus caminhos... conduze-me na 
tua fidelidade” (Sl 24/25,4-5). A 
atenção fiel à Palavra do Evan-
gelho nos revela os caminhos de 
Deus e nos ajuda a acertarmos 
nossos passos.
No próximo sábado, dia 24 de fe-
vereiro, nossa Arquidiocese fará 
a abertura dos trabalhos do 1º 
sínodo arquidiocesano. Padres, 
religiosos, diáconos e fiéis lei-
gos, junto com o Arcebispo e os 
Bispos Auxiliares, reunidos farão 
uma grande celebração de início 
da primeira fase do sínodo, que 
se desenvolverá ao longo de todo 
este ano de 2018 nas paróquias, 
comunidades e organizações ecle-
siais na base da Arquidiocese.
O sínodo será uma grande ação 
conjunta de todos, um desejo 
sincero de ouvir a voz de Deus e 
de discernir sobre sua vontade a 
respeito da vida e da missão da 
Igreja em nossa Arquidiocese. Ao 
mesmo tempo, o sínodo é uma 
busca para nos convertermos 
sempre mais ao Evangelho. Nos-
sa prece, portanto, deve ser a do 

Salmo de hoje: “ensina-nos os 
teus caminhos; faze-nos conhe-
cer a tua vontade!”
O Sínodo está sendo proposto 
como um “caminho de comu-
nhão, conversão e renovação mis-
sionária” para nossa Igreja em São 
Paulo. O objetivo é a realização 
fiel e plena da vida e da missão da 
nossa Igreja nesta Metrópole para 
que, em Cristo Salvador, todos te-
nham vida em abundância. Para 
tanto, precisamos converter-nos 
mais e mais ao Evangelho, reno-
var-nos e também renovar a vida 
e a ação da nossa Igreja.
Recomendo que todas as nossas 
paróquias, comunidades e orga-
nizações eclesiais de nossa Arqui-
diocese acolham bem a proposta 
do sínodo arquidiocesano e parti-
cipem dos diversos momentos e 
iniciativas propostos. Importante, 
sobretudo, é a constante oração 
ao Espírito Santo pelo bom êxito 
do sínodo. Que Deus nos ilumine! 
Maria, Mãe da Igreja, e São Paulo 
Apóstolo, nosso Padroeiro, inter-
cedam por nós!

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

Atenção! Abertura dos 
trabalhos do Sínodo para toda 

a Arquidiocese:
24 de fevereiro (sábado), às 
14h30, no Colégio São Luís

(Av. Paulista).

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino 
de justiça, / Pleno de paz, de har-
monia e unidade. / Sonhamos ver 
um novo céu e uma nova terra: To-
dos na roda da feliz fraternidade. 

5. Tua Igreja tem o coração aberto, / 
E nos ensina o amor a cada irmão. / 
Em Jesus Cristo, acolhe, ama e per-
doa, / Quem fez o mal, caiu em si, e 
quer perdão.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus


