
PB 1

1º DOMINGO DA 
QUARESMA

LT.3 | Nº 20 | 06/03/2022ANO 46 | C | ROXO

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
(L.: Sl 90 | M.: Pe. José Weber, SVD)1  

Ao invocar-me, o meu servo, hei de 
ouvi-lo / e ao seu lado estarei em 
suas dores. / Hei de livrá-lo e de gló-
ria coroá-lo / e conceder-lhe vida 
longa e dias plenos.
1. Nenhum mal há de chegar perto 
de ti, * nem a desgraça baterá à tua 
porta; / pois o Senhor deu uma or-
dem a seus anjos * para em todos os 
caminhos te guardarem. 
2. Haverão de te levar em suas mãos, *  
para o teu pé não se ferir nalguma 
pedra. / Passarás por sobre cobras 
e serpentes, * pisarás sobre leões e 
outras feras.
3. Porque a mim se confiou, hei de 
livrá-lo * e protegê-lo, pois meu 
nome ele conhece. / Ao invocar-me 
hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu 
lado eu estarei em suas dores.

II.
(L.: MR e Sl 90 | M.: André Zamur)

Quando meu servo chamar, / hei 
de atendê-lo, / estarei com ele na 
tribulação. / Hei de livrá-lo e glorifi-
cá-lo, / e lhe darei longos dias.

1. Quem habita ao abrigo do Altís-
simo / e vive à sombra do Senhor 
onipotente, / 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 graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
tendo iniciado nosso caminho 
quaresmal, recordamos neste 
domingo a vitória de Cristo sobre 
as tentações do deserto. Cami-
nhemos neste santo tempo rumo 
à Páscoa; usemos como instru-
mentos de combate a oração, a 
penitência e a esmola do amor 
fraterno para que, ao final do ca-
minho, sejamos mais conformes 
à imagem bendita do Cristo Je-
sus ressuscitado, nosso Senhor e 
Deus, vencedor do Maligno e da 
morte.

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 nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Neste tempo quaresmal, a 
Palavra do Senhor é nosso primeiro 
e verdadeiro alimento. Acolhamos 
com abertura de coração o que o Se-
nhor irá falar. 

PRIMEIRA LEITURA
(Dt 26, 4-10)5

Leitura do Livro do Deuteronômio. 
Assim Moisés falou ao povo: ⁴“O 
sacerdote receberá de tuas mãos a 
cesta e a colocará diante do altar do 
Senhor teu Deus. ⁵Dirás, então, na 
presença do Senhor teu Deus: ‘Meu 
pai era um arameu errante, que des-
ceu ao Egito com um punhado de 
gente e ali viveu como estrangeiro. 
Ali se tornou um povo grande, forte 
e numeroso. ⁶Os egípcios nos mal-
trataram e oprimiram, impondo-nos 
uma dura escravidão. ⁷Clamamos, 
então, ao Senhor, o Deus de nossos 
pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e 
viu a nossa opressão, a nossa miséria 
e a nossa angústia. ⁸E o Senhor nos 
tirou do Egito com mão poderosa e 
braço estendido, no meio de grande 
pavor, com sinais e prodígios. ⁹E con-
duziu-nos a este lugar e nos deu esta 
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terra, onde correm leite e mel. ¹⁰Por 
isso, agora trago os primeiros frutos 
da terra que tu me deste, Senhor’. 
Depois de colocados os frutos diante 
do Senhor teu Deus, tu te inclinarás 
em adoração diante dele”. - Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                      90(91)6
Em minhas dores, ó Senhor, /  
permanecei junto de mim!
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. Nenhum mal há de chegar perto 
de ti, * nem a desgraça baterá à tua 
porta: / pois o Senhor deu uma or-
dem a seus anjos * para em todos os 
caminhos te guardarem.
3. Haverão de te levar em suas mãos, 
* para o teu pé não se ferir nalguma 
pedra: / Passarás por sobre cobras 
e serpentes, * pisarás sobre leões e 
outras feras.
4."Porque a mim se confiou, hei 
de livrá-lo * e protegê-lo, pois meu 
nome ele conhece. / Ao invocar-me 
hei de ouvi-lo e atendê-lo, * e ao seu 
lado eu estarei em suas dores"

SEGUNDA LEITURA
(Rm 10, 8-13)

7
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos. Irmãos, ⁸o que diz a Es-
critura? “A palavra está perto de ti, 
em tua boca e em teu coração”. Essa 
palavra é a palavra da fé, que nós 
pregamos. ⁹Se, pois, com tua boca 
confessares Jesus como Senhor e, 
no teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dos mortos, serás salvo. 
¹⁰É crendo no coração que se alcan-
ça a justiça e é confessando a fé com 
a boca que se consegue a salvação. 
¹¹Pois a Escritura diz: “Todo aquele 
que nele crer não ficará confundi-
do”. ¹²Portanto, não importa a di-
ferença entre judeu e grego; todos 
têm o mesmo Senhor, que é genero-
so para com todos os que o invocam. 
¹³De fato, todo aquele que invocar o 
nome do Senhor será salvo. - Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus. 

ACLAMAÇÃO8 (L.: Mt 4,4b | M.: Adenor L. Terra)

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo 
Palavra de Deus! / Cristo, Palavra de 
Deus!
O homem não vive somente de pão, /  
mas de toda palavra da boca de 
Deus.

EVANGELHO
(Lc 4, 1-13)9

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-

sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, ¹Jesus, cheio do 
Espírito Santo, voltou do Jordão, e, 
no deserto, ele era guiado pelo Es-
pírito. ²Ali foi tentado pelo diabo 
durante quarenta dias. Não comeu 
nada naqueles dias e, depois disso, 
sentiu fome. ³O diabo disse, então, 
a Jesus: “Se és Filho de Deus, man-
da que esta pedra se mude em pão”. 
⁴Jesus respondeu: “A Escritura diz: 
‘Não só de pão vive o homem’”. ⁵O 
diabo levou Jesus para o alto, mos-
trou-lhe por um instante todos os 
reinos do mundo ⁶e lhe disse: “Eu 
te darei todo este poder e toda a 
sua glória, porque tudo isso foi en-
tregue a mim e posso dá-lo a quem 
eu quiser. ⁷Portanto, se te prostrares 
diante de mim em adoração, tudo 
isso será teu”. ⁸Jesus respondeu: “A 
Escritura diz: ‘Adorarás o Senhor teu 
Deus, e só a ele servirás’”. ⁹Depois o 
diabo levou Jesus a Jerusalém, co-
locou-o sobre a parte mais alta do 
Templo, e lhe disse: “Se és Filho de 
Deus, atira-te daqui abaixo! ¹⁰Por-
que a Escritura diz: ‘Deus ordenará 
aos seus anjos a teu respeito, que te 
guardem com cuidado!’ ¹¹E mais ain-
da: ‘Eles te levarão nas mãos, para 
que não tropeces em alguma pe-
dra’”. ¹²Jesus, porém, respondeu: “A 
Escritura diz: ‘Não tentarás o Senhor 
teu Deus’”. ¹³Terminada toda a ten-
tação, o diabo afastou-se de Jesus, 
para retornar no tempo oportuno. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA10

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo-poderoso /  
Criador do céu e da terra, / e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder 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 di-
reita 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 FIÉIS12
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 esta cidade, 
um sinal de paz.
2. Ó Cristo, carregastes a cruz com 
plena consciência da vossa missão; 
ajudai-nos a caminhar convosco, 
fieis à vossa Palavra, enquanto vive-
mos nosso caminho sinodal.
3. Ó Cristo, fostes tentado por Sata-
nás e o enfrentastes com o poder da 
Palavra; protegei-nos com o mesmo 
poder quando lutarmos contra o 
mal.
P. Concluamos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano: 
T. Pai Santo, / neste tempo favorá-
vel de conversão e compromisso, /  
dai-nos a graça de sermos edu-
cados / pela Palavra que liberta 
e salva. / Livrai-nos da influência 
negativa / de uma cultura em que 
a educação / não é assumida como 
ato de amor aos irmãos / e de espe-
rança no ser humano. / Renovai-nos 
com a vossa graça / para vencermos 
o medo, / o desânimo e o cansaço, /  
e ajudai-nos a promover uma educa-
ção integral, / fraterna e solidária. /  
Fortalecei-nos, / para que sejamos 
corajosos /  na missão de educar / 
para a vida plena em família, / 
em comunidades eclesiais missio-
nárias, / nas escolas, / nas universi-
dades / e em todos os ambientes. / 
Ensinai-nos a falar com sabedoria / 
e educar com amor! / Fazei com que 
a Virgem Maria, / Mãe educadora, / 
com a sabedoria dos pequenos e 
pobres, / nos ajude a educar e ser-
vir / com a pedagogia do diálogo, / 
da solidariedade e da paz. / Por Je-
sus, vosso Filho amado, / no Espíri-
to, / Senhor que dá a vida. / Amém.

(L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap  
| M.: Júlio Cézar Marques Ricarte)

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

13

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 Salva-
ção! / 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.
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ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Fazei, ó Deus, que o nosso coração 
corresponda a estas oferendas com 
as quais iniciamos nossa caminhada 
para a Páscoa. Por Cristo, nosso Se-
nhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. da Quaresma: A tentação do Senhor, MR, p.181)

15
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Jejuando quarenta dias no deserto, 
Jesus consagrou a observância qua-
resmal. Desarmando as ciladas do 
antigo inimigo, ensinou-nos a ven-
cer o fermento da maldade. Cele-
brando agora o mistério pascal, nós 
nos preparamos para a Páscoa defi-
nitiva. Enquanto esperamos a pleni-
tude eterna, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantan-
do (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 Filho 
e Senhor nosso, e pela força do Espí-
rito Santo, dais vida e santidade a to-
das 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 Je-
sus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, 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 MEMÓ-
RIA 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 me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição 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 cor-
po e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, São Paulo, patrono da nos-
sa Arquidiocese, 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 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 disper-
sos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!
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 sa-
ciar-nos eternamente da vossa gló-
ria, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
CP. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, ago-
ra e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap |  

M.: Pe. José Weber, SVD)

1717

Nós vivemos de toda a palavra / 
que procede da boca de Deus. /  
A palavra de vida e verdade / que 
sacia a humanidade.
1. Impelidos ao deserto / retoma-
mos a estrada / que conduz ao para-
íso, / nossa vida e morada!
2. As prisões da humanidade / as-
sumidas pelo Cristo / são lugares de 
vitória, / Ele veio para isto!
3. O Senhor nos deu o exemplo / ao 
vencer a noite escura, / superou a 
dor do mundo, / renovando as cria-
turas!
4. Progredimos neste tempo / co-
nhecendo o Messias. / Ele veio para 
todos, alegrando nossos dias!

II.
(L.: Mt 4,4 e Sl 18B | M.: Pe. José Weber, SVD)

O homem não vive somente de 
pão, / mas de toda palavra da boca 
de Deus.
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

18

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

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio /  
na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
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munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito Santo, 
iluminai-nos. Amém!

BÊNÇÃO FINAL20

RITOS FINAIS

(Quaresma, MR, p.521)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, conce-
da 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 ca-
minhada quaresmal a uma verdadei-
ra 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.

HINO DA CF-202221
(L.: Eurivaldo Silva Ferreira | M.: Miguel Philippi)

1A. É tarefa e missão da Igreja / Boa 
nova no amor proclamar, / no diálo-
go com a cultura / Para a vida florir, 
fecundar. / O que em redes se vai 
construir /e a pessoa humana for-
mar. 
1B. Quando o anseio do conheci-
mento / ultrapassa barreiras, fron-
teiras, / se destaca o ensinamento /
oriundo da fé verdadeira, / que nos 
faz nesta ação solidários, / para o 
bem, condição que é certeira.
E quem fala com sabedoria /  
é aquele que ensina com amor, / 
sua vida em total maestria / é pra 
nós luz, caminho, vigor.

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

 EIS O TEMPO
Na Quarta-feira de Cinzas, primei-
ro dia da quaresma, começamos 
nossa preparação para a Páscoa de 
Jesus e para a nossa.
Vivenciamos nesse tempo da Qua-
resma, um tempo forte de conver-
são e de voltarmos nosso coração 
para Deus. Auxiliados pela oração, 
pelas práticas do jejum e pela cari-
dade, somos convocados, à luz da 
Sagrada Escritura, a um verdadeiro 
tempo de conversão.
Na Igreja das origens era o tem-
po de preparação para o batismo, 
o qual era celebrado na noite da 
vigília pascal. Nesse tempo os ca-
tecúmenos aprendiam o Credo 
apostólico. Por isso, a primeira lei-
tura de hoje cita o Creio “históri-
co” dos judeus, chamado também 
“Confissão de fé”. Relata a história 
do povo.  Era um pequeno grupo 
de escravos que, pela ajuda do Se-
nhor, rompeu a escravidão, liber-
tou-se e conseguiu a terra onde 
organizou-se numa sociedade al-
ternativa, justa e fraterna.
O credo cristão recorda, seja na 
comunidade reunida em assem-
bleia, seja no silêncio do coração, 
recorda outra libertação: a que 
libertou Jesus da morte. Para ser 
livre da escravidão, Israel atraves-
sou o deserto por quarenta anos. 
Celebrou sua Páscoa de libertação.                                                                                                                                  
Acreditar em Deus é reconhecer 
sua passagem através de nossa 
história. Professar a fé em Deus é 
recordar suas maravilhas.
A Quaresma é uma subida à Pás-
coa, como os judeus subiram a Je-
rusalém para oferecer sua vida.
O novo povo, o cristão passa um 
tempo de “quarentena” para sair 
renovado, ressuscitado.
A Quaresma é uma subida a Pás-
coa, como os judeus subiram a Je-

rusalém para oferecer sua vida.
Nossa subida à Páscoa está sob o 
sinal da provação. A caminhada 
cristã renova nossa fé.  Pode se 
tornar acomodada, morta uma fé 
que não passa por nenhuma ten-
tação. A fé se confirma e se apro-
funda em sucessivas decisões e 
tentações. É uma luta, assim como 
foram as tentações de Jesus no 
deserto: tentação de riquezas, de 
poder, de sucesso.
Se a Quaresma é o caminho, é bom 
lembrar que também há tropeços, 
desafios e dificuldades. Ninguém 
nunca disse que viver como cris-
tão seria fácil e, é muito saudável 
lembrarmos dele, olhando para o 
exemplo de Nosso Senhor Jesus 
Cristo.
A opção por Deus precisa de um 
treinamento. Esse treinamento a 
Igreja propunha antigamente com 
os jejuns e as diversas mortifica-
ções pessoais e comunitárias. 
Nos nossos tempos, na América la-
tina, empobrecida, desigual, o trei-
namento da opção da fé se realiza 
sobretudo na sempre renovada 
opção pelos pobres e excluídos. A 
Campanha da Fraternidade é uma 
proposta para adestrar nossa prá-
tica para enfrentar os demônios 
de hoje, a tentação da idolatria da 
riqueza, da dominação, da descri-
minação, da competição.
Nossa opção de fé se torna forte 
se praticarmos a solidariedade fra-
terna para chegar a Jesus, que deu 
a própria vida na grande hora da 
cruz.  Quem não se exercita não 
saberá resistir. Eis o tempo.

Dom Frei Carlos Silva, OFMCap 
Bispo Auxiliar de São Paulo

2A. Educar é atitude sublime / que 
prepara a vida futura. / Compreen-
dendo o presente, pensamos: / Ensi-
nar é proposta segura / para, enfim, 
destacar-se a atitude / dos que em 
Cristo são nova criatura.

2B. O convívio em níveis fraternos /  
traz em nós o sentido discreto: /  
Na harmonia com os seres viventes /
e no agir o equilíbrio completo. / 
Consigamos também aprender /  
e educar para o amor e o afeto.
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A coleção Catequeses do Papa Francisco reúne os discursos do Santo 
Padre proferidos nas audiências gerais, toda quarta-feira, no Vaticano.

A ESPERANÇA CRISTÃ
Papa Francisco

DICA DE LEITURA:

Vendas: (11) 3789-4000 | paulus.com.br/loja
PAULUS Livrarias: Praça da Sé e Metrô Vila Mariana


