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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
(L.: Sl 24 | M.: Pe. José Weber, SVD)1

Tenho os olhos sempre fitos no Se-
nhor, / pois ele tira os meus pés das 
armadilhas. / Voltai-vos para mim, 
tende piedade, / e libertai-me das 
minhas aflições! 
1. Qual é o homem que respeita o 
Senhor? * Deus lhe ensina os cami-
nhos a seguir. / Será feliz e viverá na 
abundância, * e os seus filhos herda-
rão a nova terra. 
2. Defendei a minha vida e libertai-
-me; * em vós confio, que eu não 
seja envergonhado! / Que a retidão 
e a inocência me protejam, * pois 
em vós eu coloquei minha esperan-
ça! 
3. O Senhor se torna íntimo aos que 
o temem * e lhes dá a conhecer sua 
Aliança. / Aliviai meu coração de 
tanta angústia, * e libertai-me das 
minhas aflições! 

II.
(L.: MR e Sl 24 | M.: Gilson Celerino)

Tenho os olhos sempre fitos no Se-
nhor, / porque livra os meus pés da 
armadilha. / Olhai para mim, tende 

piedade, / pois vivo sozinho e infeliz.
1. Senhor, meu Deus, a vós elevo a 
minha alma, / em vós confio: que eu 
não seja envergonhado! 
2. Não se envergonha quem em vós 
põe a esperança, / mas, sim, quem 
nega por um nada a sua fé.
3. Aliviai meu coração de tanta an-
gústia, / e libertai-me das minhas 
aflições!
4. Considerai minha miséria e sofri-
mento / e concedei vosso perdão 
aos meus pecados!
5. Glória ao Pai e ao Filho e Espírito 
Santo, / como era no princípio, ago-
ra e sempre. Amém.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus e 
a constância de Cristo, esteja con-
vosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
neste santo tempo quaresmal, 
somos chamados a uma sincera 
conversão, a mudar nossa manei-
ra de pensar e de agir, confiando 
realmente no Senhor e trilhando 
seus caminhos. A verdadeira li-
bertação é graça do Espírito, mas 
dependerá também do nosso 
esforço de conversão. Que esta 
Eucaristia nos alimente com a Pa-
lavra e com o Pão da Vida Eterna 
e nos permita dar bons frutos de 
conversão.

ATO PENITENCIAL3
P. De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

(Silêncio)
P. Senhor, que fazeis passar da mor-
te para a vida quem ouve a vossa Pa-
lavra, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que quisestes ser levanta-
do da terra, para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos submeteis ao jul-
gamento da vossa cruz, tende pieda-
de 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) Ó Deus, fonte 
de toda misericórdia e de toda bon-
dade, vós nos indicastes o jejum, a 
esmola e a oração como remédio 
contra o pecado. Acolhei esta con-
fissão da nossa fraqueza para que, 
humilhados pela consciência de 
nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na 
unidade do Espirito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O maior desejo de Deus é que 
sejamos salvos e libertos. Confiando 
em sua Palavra que ouviremos, aco-
lhamos seu convite à conversão.

PRIMEIRA LEITURA
(Ex 3, 1-8a.13-15)5

Leitura do Livro do Êxodo. Naqueles 
dias, 1Moisés apascentava o reba-
nho de Jetro, seu sogro, sacerdote 
de Madiã. Levou um dia, o rebanho 
deserto adentro e chegou ao mon-
te de Deus, o Horeb. 2Apareceu-lhe 
o anjo do Senhor numa chama de 
fogo, do meio de uma sarça. Moisés 
notou que a sarça estava em cha-
mas, mas não se consumia, e disse 
consigo: 3“Vou aproximar-me desta 
visão extraordinária, para ver por-
que a sarça não se consome”. 4O Se-
nhor viu que Moisés se aproximava 
para observar e chamou-o do meio 
da sarça, dizendo: “Moisés! Moi-
sés!” Ele respondeu: “Aqui estou”. 
5E Deus disse: “Não te aproximes! 
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Tira as sandálias dos pés, porque o 
lugar onde estás é uma terra santa”. 
6E acrescentou: “Eu sou o Deus de 
teus pais, o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaac e o Deus de Jacó”. Moisés 
cobriu o rosto, pois temia olhar para 
Deus. 7E o Senhor lhe disse: “Eu vi 
a aflição do meu povo que está no 
Egito e ouvi o seu clamor por cau-
sa da dureza de seus opressores. 
Sim, conheço os seus sofrimentos. 
8Desci para libertá-los das mãos dos 
egípcios, e fazê-los sair daquele país 
para uma terra boa e espaçosa, uma 
terra onde correm leite e mel. 13Moi-
sés disse a Deus: “Sim, eu irei aos 
filhos de Israel e lhes direi: ‘O Deus 
de vossos pais enviou-me a vós’. 
Mas, se eles perguntarem: ‘Qual é 
o seu nome?’ o que lhes devo res-
ponder?” 14Deus disse a Moisés: “Eu 
Sou aquele que sou”. E acrescentou: 
“Assim responderás aos filhos de Is-
rael: ‘Eu sou’ enviou-me a vós’”. 15E 
Deus disse ainda a Moisés: “Assim 
dirás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, 
o Deus de vossos pais, o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó, enviou-me a vós’. Este é o meu 
nome para sempre, e assim serei 
lembrado de geração em geração. – 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                 102(103)6
O Senhor é bondoso e compassivo.
1. Bendize, ó minha alma ao Senhor, *  
e todo o meu ser, seu santo nome! / 
Bendize, ó minha alma ao Senhor * 
não te esqueças de nenhum de seus 
favores!
2. Pois ele te perdoa toda culpa, * 
e cura toda a tua enfermidade; /  
da sepultura ele salva a tua vida *  
e te cerca de carinho e compaixão.
3. O Senhor é indulgente, é favorá-
vel, * é paciente, é bondoso e com-
passivo. / Quanto os céus por sobre 
a terra se elevam, * tanto é grande o 
seu amor aos que o temem.

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 10, 1-6. 10-12)

7
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. 1Irmãos, não 
quero que ignoreis o seguinte: os 
nossos pais estiveram todos debai-
xo da nuvem e todos passaram pelo 
mar; 2todos foram batizados em 
Moisés, sob a nuvem e pelo mar; 3e 
todos comeram do mesmo alimen-
to espiritual, 4e todos beberam da 
mesma bebida espiritual; de fato, 
bebiam de um rochedo espiritual 
que os acompanhava - e esse roche-
do era Cristo. 5No entanto, a maior 
parte deles desagradou a Deus, pois 
morreram e ficaram no deserto. 6Es-
ses fatos aconteceram para serem 
exemplos para nós, a fim de que 
não desejemos coisas más, como 
fizeram aqueles no deserto. 10Não 

murmureis, como alguns deles mur-
muraram, e, por isso, foram mortos 
pelo anjo exterminador. 12Portanto, 
quem julga estar de pé tome cui-
dado para não cair. – Palavra do Se-
nhor.
T. Graças a Deus

ACLAMAÇÃO8 (Mt 4,17)

Glória e louvor a vós, ó Cristo! 
Convertei-vos, nos diz o Senhor, / 
porque o Reino dos céus está perto.

EVANGELHO
(Lc 13,1-9)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. 1Naquele tempo, vieram algumas 
pessoas trazendo notícias a Jesus a 
respeito dos galileus que Pilatos ti-
nha matado, misturando seu sangue 
com o dos sacrifícios que ofereciam. 
2Jesus lhes respondeu: “Vós pensais 
que esses galileus eram mais peca-
dores do que todos os outros gali-
leus, por terem sofrido tal coisa? 3Eu 
vos digo que não. Mas se vós não 
vos converterdes, ireis morrer todos 
do mesmo modo. 4E aqueles dezoito 
que morreram, quando a torre de 
Siloé caiu sobre eles? Pensais que 
eram mais culpados do que todos os 
outros moradores de Jerusalém? 5Eu 
vos digo que não. Mas, se não vos 
converterdes, ireis morrer todos do 
mesmo modo”. 6E Jesus contou esta 
parábola: “Certo homem tinha uma 
figueira plantada na sua vinha. Foi 
até ela procurar figos e não encon-
trou. 7Então disse ao vinhateiro: ‘Já 
faz três anos que venho procurando 
figos nesta figueira e nada encontro. 
Corta-a! Por que está ela inutilizan-
do a terra?’ 8Ele, porém, respondeu: 
‘Senhor, deixa a figueira ainda este 
ano. Vou cavar em volta dela e co-
locar adubo. 9Pode ser que venha a 
dar fruto. Se não der, então tu a cor-
tarás”. - 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 Pôncio Pila-
tos, / foi crucificado, morto e sepul-
tado. / Desceu à mansão dos mor-
tos; / 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 comu-

nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; /  
na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai 
que nos oriente em nosso caminho 
de conversão e renovação. Suplique-
mos:
T. Guiai-nos, ó Pai, em nossa con-
versão. 
1. Senhor, no meio da opressão, Vós 
ouvistes o clamor do vosso povo e 
viestes libertá-lo; concedei a todos 
os povos que têm seus direitos vio-
lados a graça de serem libertos de 
toda opressão e maldade.
2. Senhor, Vós que nos indicastes o 
caminho de conversão para alcan-
çarmos a verdadeira liberdade, mo-
vei nossos corações ao sincero arre-
pendimento de nossos pecados.
3. Senhor, Vós que amais tanto vos-
so povo, inspirai com vosso Espírito  
iniciativas em favor de uma educa-
ção inspirada em vossa Sabedoria.
(Outras intenções da Comunidade)

P. Concluamos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 
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 po-
bres, / nos ajude a educar e servir /  
com a pedagogia do diálogo, / da 
solidariedade e da paz. / Por Jesus, 
vosso Filho amado, / no Espírito, / 
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!
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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.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Ó Deus de bondade, concedei-nos 
por este sacrifício que, pedindo per-
dão de nossos pecados, saibamos 
perdoar a nossos semelhantes. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio da Quaresma I, MR, p.414)

15
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 fes-
ta da Páscoa. De coração purificado, 
entregues à oração e à prática do 
amor fraterno, preparamo-nos para 
celebrar os mistérios pascais, que 
nos deram vida nova e nos tornaram 
filhas e filhos vossos. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos aos 
anjos e a todos 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 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 mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. 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 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 sa-
ciar-nos eternamente da vossa gló-
ria, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. 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. e M.: Gilson Celerino)
1717

1. Até mesmo o pardal um abrigo 
encontra, e a andorinha um lugar 
para pôr seus filhotes: teus altares, 
ó Deus e Senhor do universo, teus 
altares, ó Deus, ó meu Rei e Senhor.
2. São felizes, Senhor, os que habi-
tam tua casa: para sempre, ó Deus, 
eles vão te louvar. Quão amável, Se-
nhor, é tua santa morada, como a 
amo, ó Deus e Senhor do universo.
3. Consumindo-se está de saudades 
minh’alma, por teus átrios anseia, 
teus átrios, Senhor. Minha prece es-
cuta, ó Deus do universo, teu ouvi-
do, inclina, ó Deus de Jacó.
4. Olha agora, Adonai, tu que és 
nosso escudo, vê a face do eleito, 
daquele que ungiste. Na verdade, 
Senhor, um só dia em tua casa vale 
mais que milhares do lado de fora.
5. Eu prefiro estar no limiar de tua 
casa a hospedar-me no lar de quem 
contra ti peca. O Senhor nosso Deus, 
ele é sol, é escudo: distribui larga-
mente a graça e a glória.
6. Não recusa o Senhor bem algum 
ao que é justo, nunca nega um favor 
a quem anda em justiça. Ó Senhor 
poderoso, que és Deus do universo, 
bem feliz quem em ti põe a sua es-
perança!

II.
(Lc 13,8 e Sl 102 | M.: Pe. José Weber, SVD)

Senhor, deixa a figueira ainda este 
ano! / Vou cavar em volta dela, e, 
quem sabe, no futuro, ainda dará 
frutos.
1. O Senhor é indulgente, é favorá-
vel, * é paciente, é bondoso e com-
passivo. / Não nos trata como exi-
gem nossas faltas, * nem nos pune 
em proporção às nossas culpas.
2. O Senhor realiza obras de justiça *  
e garante o direito aos oprimidos; / 
revelou os seus caminhos a Moisés *  
e aos filhos de Israel, seus grandes 
feitos. 
3. Como um pai se compadece de 
seus filhos, * o Senhor tem compai-
xão dos que o temem. / Porque sabe 
de que barro somos feitos, * e se 
lembra que apenas somos pó.
4. Os dias do homem se parecem 
com a erva, * ela floresce como a 
flor dos verdes campos; / mas ape-
nas sopra o vento ela se esvai. * já 
nem sabemos onde era o su lugar.
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ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, tendo 
recebido o penhor do vosso mistério 
celeste, e já saciados na terra com o 
pão do céu, nós vos pedimos a graça 
de manifestar em nossa vida o que 
o sacramento realizou em nós. 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 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 dis-
cípulos-missionários de Jesus Cristo /  
para que, nele, todos tenham vida 
em abundância. / Divino Espírito 
Santo, iluminai-nos. Amém!

RITOS FINAIS

BÊNÇÃO FINAL20

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

PRODUZIR FRUTOS PELA PALAVRA QUE ESCUTAMOS
Estamos vivenciando o tempo qua-
resmal, rumo à Pascoa do Senhor, 
que nos convida à conversão e re-
novação do batismo por meio de 
um itinerário do seguimento de 
Jesus. 
Desde o Antigo Testamento uma 
imagem recorrente para represen-
tar o povo de Israel é da figueira. 
Assim, como a figueira produz os 
seus frutos que servem de alimen-
to para todos os que dela se aproxi-
mam, o povo eleito de Deus é cha-
mado a produzir frutos de justiça 
para tantos quantos dele se apro-
ximar. Essa imagem ajuda a com-
preender a abrangência do projeto 
de salvação operado por Deus e a 
missão de Israel. 
Na primeira leitura, do livro do Êxo-
do contemplamos o chamado de 
Deus a Moisés, como sua missão 
de conduzir os israelitas à liberta-
ção da mão pesada do Faraó, que 
intensificava o jugo sobre os des-
cendentes de Abraão. No entanto, 
Moisés seria um instrumento, pois 
Deus mesmo venceria o projeto do 
rei do Egito. 
A ação libertadora de Deus procla-
mada na primeira leitura encontra 
o seu auge na vida e missão de seu 
Filho. Em Jesus, os batizados são 
incorporados ao Povo de Deus, e 
portanto, integrados na missão da 
Igreja, novo povo de Deus, no qual 
se atualiza a imagem da figueira. 
O discípulo de Jesus deve anunciar 
o evangelho da libertação em meio 
às diversas realidades marcadas 
pela escravidão do pecado, como 
as injustiças sociais, visando trans-
formá-las, e assim produzir frutos 
os frutos próprios da evangeliza-
ção. 
Dizia São Gregório Magno: “ A plan-

ta que não produz e não faz produ-
zir, ocupa inutilmente o terreno”. 
Assim o cristão que não produz os 
frutos da Palavra que escutou, não 
cumpre a sua missão e de certo 
modo, não assume a sua identida-
de de seguir Jesus no caminho da 
libertação. 
Ocupar o terreno desse mundo e 
poder ser comparado com a figuei-
ra que produz frutos, significa estar 
comprometido com o projeto de 
Jesus. 
A Campanha da Fraternidade des-
te ano, com o tema da Educação, 
é um forte convite ao compromis-
so com uma educação que não só 
transmita conteúdos didáticos, 
mas ajude a pessoa a melhorar em 
suas dimensões e a capacite para 
se relacionar com a sociedade e 
com o Transcendente.
Além disso, a pandemia trouxe à 
tona a grande desigualdade exis-
tente no acesso à educação. Mi-
lhões de crianças e jovens pobres, 
não somente foram prejudicados 
no período, mas ficou claro que as 
condições de estudo oferecidas a 
esses estudantes, dificilmente os 
capacitará adequadamente para a 
inserção num mercado de trabalho 
exigente e em constante mutação. 
Em consequência, a maioria deles 
não conseguirá sair de uma espécie 
de Egito que lhes impõe o subem-
prego e viver em ambientes caren-
tes do ponto das políticas públicas. 
Que neste tempo quaresmal se 
aprofunde a consciência de perten-
ça ao Povo de Deus, e o desejo de 
fidelidade aos seus desígnios para 
as comunidades produzirem frutos 
do Reino. 

Dom Luiz Carlos Dias 
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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