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1º DOMINGO DA QUARESMA

 “CF 2017 “FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA”
O tempo da Quaresma nos envolve de maneira mais intensa porque nos leva a meditar 

mais profundamente na Paixão e Morte de Cristo, para celebrarmos a sua Ressurreição glo-
riosa. Por isso, é também um tempo especial de penitência. É também tempo para vivenciar-
mos a Campanha da Fraternidade que terá como proposta principal dar ênfase à diversidade 
de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habi-
tam, especialmente à luz do Evangelho. Cantemos!

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Volta, meu povo, ao teu Senhor/ E exultará 
teu coração. Ele será teu condutor, tua espe-
rança de salvação!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e com-
passivo./ Cantarás purificado
os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas nosso Deus as 
juntará!/ E seremos novo povo,
Ele nos renovará!

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, 
e do Senhor Jesus Cristo.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
- No início desta Celebração Eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconci-
liação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs (pausa).
- Senhor, que viestes, não para condenar, mas 
para perdoar, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrepen-
dido, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que muito perdoais a quem muito 
ama, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.  - Amém

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Concedei-nos, ó Deus oni-
potente, que, ao longo desta Quaresma, pos-
samos progredir no conhecimento de Jesus 
Cristo e corresponder a seu amor por uma vida 
santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 2,7-9;3,1-7)
Leitura do Livro do Gênesis.
7O Senhor Deus formou o homem do pó da 
terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida 
e o homem tornou-se um ser vivente. 8Depois, 
o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao 
oriente, e ali pôs o homem que havia formado. 
9E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte 
de árvores de aspecto atraente e de fruto sabo-
roso ao paladar, a árvore da vida no meio do 
jardim e a árvore do conhecimento do bem e do 
mal. 3,1A serpente era o mais astuto de todos os 
animais dos campos que o Senhor Deus tinha 
feito. Ela disse à mulher: “É verdade que Deus 
vos disse: ‘Não comereis de nenhuma das ár-
vores do jardim?’”. 2E a mulher respondeu à 
serpente: “Do fruto das árvores do jardim, nós 
podemos comer. 3Mas do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, Deus nos disse: ‘Não 
comais dele nem sequer o toqueis, do con-
trário, morrereis’”. 4A serpente disse à mulher: 
“Não, vós não morrereis. 5Mas Deus sabe que, 
no dia em que dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão e vós sereis como Deus conhecendo o 
bem e o mal”. 6A mulher viu que seria bom co-
mer da árvore, pois era atraente para os olhos 
e desejável para se alcançar conhecimento. E 
colheu um fruto, comeu e deu também ao ma-
rido, que estava com ela, e ele comeu. 7Então, 
os olhos dos dois se abriram; e, vendo que es-
tavam nus, teceram tangas para si com folhas 
de figueira.- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 50(51))
- Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pe-
camos contra vós!
- Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / 
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! / La-
vai-me todo inteiro do pecado, / e apagai com-
pletamente a minha culpa!
- Eu reconheço toda a minha iniquidade, / o 
meu pecado está sempre à minha frente. / Foi 
contra vós, só contra vós, que eu pequei, / pra-
tiquei o que é mau aos vossos olhos!



- Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pe-
camos contra vós!
- Criai em mim um coração que seja puro, / dai-
-me de novo um espírito decidido. / Ó Senhor, 
não me afasteis de vossa face, / nem retireis de 
mim o vosso Santo Espírito!
- Dai-me de novo a alegria de ser salvo / e con-
firmai-me com espírito generoso! / Abri meus 
lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca 
anunciará vosso louvor!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,12-19)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 12Consideremos o seguinte: O pecado 
entrou no mundo por um só homem. Através do 
pecado, entrou a morte. E a morte passou para 
todos os homens, porque todos pecaram... 13Na 
realidade, antes de ser dada a Lei, já havia peca-
do no mundo. Mas o pecado não pode ser im-
putado, quando não há lei. 14No entanto, a morte 
reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os 
que não pecaram como Adão - o qual era a fi-
gura provisória daquele que devia vir. 15Mas isso 
não quer dizer que o dom da graça de Deus seja 
comparável à falta de Adão! A transgressão de 
um só levou a multidão humana à morte, mas foi 
de modo bem superior que a graça de Deus, ou 
seja, o dom gratuito concedido através de um só 
homem, Jesus Cristo, se derramou em abundân-
cia sobre todos. 16Também, o dom é muito mais 
eficaz do que o pecado de um só. Pois a par-
tir de um só pecado o julgamento resultou em 
condenação, mas o dom da graça frutifica em 
justificação, a partir de inúmeras faltas. 17Por um 
só homem, pela falta de um só homem, a morte 
começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, 
pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que 
recebem o dom gratuito e superabundante da 
justiça. 18Como a falta de um só acarretou con-
denação para todos os homens, assim o ato de 
justiça de um só trouxe, para todos os homens, 
a justificação que dá a vida. 19Com efeito, como 
pela desobediência de um só homem a humani-
dade toda foi estabelecida numa situação de pe-
cado, assim também, pela obediência de um só, 
toda a humanidade passará para uma situação 
de justiça. - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 4,1-11)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus! Glória 
a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
O homem não vive somente de pão, / Mas de 
toda a palavra da boca de Deus!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cris-
to, † segundo Mateus.
- Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, 1o Espírito conduziu Jesus ao 

deserto, para ser tentado pelo diabo. 2Jesus je-
juou durante quarenta dias e quarenta noites, 
e, depois disso, teve fome. 3Então, o tentador 
aproximou-se e disse a Jesus: “Se és Filho de 
Deus, manda que estas pedras se transformem 
em pães!”. 4Mas Jesus respondeu: “Está escri-
to: ‘Não só de pão vive o homem, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus’”. 5Então o 
diabo levou Jesus à Cidade Santa, colocou-o 
sobre a parte mais alta do Templo, 6e lhe dis-
se: “Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo! 
Porque está escrito: ‘Deus dará ordens aos seus 
anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, 
para que não tropeces em alguma pedra’”. 7Je-
sus lhe respondeu: “Também está escrito: ‘Não 
tentarás o Senhor teu Deus!’”. 8Novamente, o 
diabo levou Jesus para um monte muito alto. 
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua 
glória, 9e lhe disse: “Eu te darei tudo isso, se 
te ajoelhares diante de mim, para me adorar”. 
10Jesus lhe disse: “Vai-te embora, Satanás, por-
que está escrito: ‘Adorarás ao Senhor teu Deus 
e somente a ele prestarás culto’”. 11Então o dia-
bo o deixou. E os anjos se aproximaram e servi-
ram a Jesus. - Palavra da Salvação. 
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
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 po-
der do Espírito Santo; / nasceu da Virgem Ma-
ria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifica-
do, 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 comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição da car-
ne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.

ORAÇÃO DA CF 2017
Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e 
bendizemos, por vossa infinita bondade. Crias-
tes o universo com sabedoria e o entregastes 
em nossas frágeis mãos para que dele cuide-
mos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser res-
ponsáveis e zelosos pela Casa Comum. Cres-
ça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empe-
nho de cuidar mais e mais da vida das pessoas, 
e da beleza e riqueza da criação, alimentando o 
sonho do novo céu e da nova terra que prome-
testes. Amém!

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito és tu, ó Deus criador, revestes o mun-
do 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!
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!

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Fazei, ó Deus, que o nosso coração correspon-
da a estas oferendas com as quais iniciamos 
nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, 
nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO: 
A TENTAÇÃO DO SENHOR)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração está em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nosso dever e nossa salvação.

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso de-
ver 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 
observância quaresmal. Desarmando as ciladas 
do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fer-
mento da maldade. Celebrando agora o mistério 
pascal, nós nos preparamos para a Páscoa de-
finitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, 
com os anjos e todos os santos, nós vos aclama-
mos, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho 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.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos 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.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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 SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vos-
so 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.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e 
todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação 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 Cesar, com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
- 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.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nos-
sos 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.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.- Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA

Quando Pero Vaz de Caminha chegou à costa do território brasileiro, maravilhou-se com tudo o que 
viu. Descreveu minuciosamente os indígenas, a flora, a fauna e as águas que tinha diante dos olhos. 
Estava de tal forma maravilhado que, ao final da carta, escreveu literalmente ao rei de Portugal: “águas 
são muitas; infinitas. Em tal maneira graciosa (a terra) que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; 
por causa das águas que tem”!

Alguns anos mais tarde, após a chegada dos colonizadores, começa a ocupação e exploração do 
paraíso descrito por Pero Vaz de Caminha. A princípio no litoral. E começa a extração do pau-brasil, a 
arvore mais abundante que encontraram naquela imensa floresta, cuja tintura extraída era levada para 
a Europa. A madeira também era utilizada para fabricar móveis e instrumentos musicais. Para realizar 
esse trabalho, começa a exploração e escravização das nações indígenas, o sequestro de seus terri-
tórios, as dizimações por guerras e doenças. Depois vieram os negros, também na linha da mão de 
obra escrava.

Com o decorrer da história, começa o avanço para o interior do nosso imenso território, seja pelo 
sul do País, pelo Pampa, seja pelos leitos de diversos rios. Então, aventureiros, bandeirantes e outros 
conquistadores interiorizaram o Brasil. Mais tarde o próprio Imperador chamou cientistas para decifra-
rem o que se tinha diante dos olhos. Percebeu-se que esse território tem imensas variedades de formas 
de vida, de florestas, de animais e de povos.

(Texto adaptado do Manual da CF 2017)
Diácono Marcos Reis de Faria - Cooperador Paroquial da Catedral de São Dimas

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: 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 viver de toda palavra 
que sai de vossa boca. Por Cristo, nosso Se-
nhor.  - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria 
do retorno à casa. - Amém.
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e 
de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a 
uma verdadeira conversão. - Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sus-
tente na luta contra o mal, para poderdes com 
Cristo celebrar a vitória da Páscoa. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo. - Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. - Graças a Deus.

Cantos: Hinário CNBB Quaresma Ano A - CF 2017

- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: se al-
guém come deste Pão, viverá eternamente. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Nós vivemos de toda 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!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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