
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Senhor, tende compaixão/ Do vosso povo que 
acolhe a conversão! Reacendei em nós a chama 
batismal/ Ó dai-nos luz e vosso perdão. (BIS)
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia/ Na 
imensidão de vosso amor purificai-me! Do meu 
pecado, todo inteiro, vem lavar-me/ E apagai 
completamente a minha culpa.
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade/ O meu 
pecado está sempre à minha frente/ Foi contra 
vós, só contra vós que eu pequei/ E pratiquei o 
que é mal aos vossos olhos!

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus 
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa. E 
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.  - Amém
- Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, fonte de toda mise-
ricórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o 
jejum, a esmola e a oração como remédio con-
tra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa 
fraqueza para que, humilhados pela consciência 
de nossas faltas, sejamos confortados pela vos-
sa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
- Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 17,3-7)
Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, 3o povo, sedento de água, mur-
murava contra Moisés e dizia: “Por que nos fi-
zeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de 
sede, a nós, nossos filhos e nosso gado?”. 4Moi-
sés clamou ao Senhor, dizendo: “Que farei por 
este povo? Por pouco não me apedrejam!”. 5O 
Senhor disse a Moisés: “Passa adiante do povo 
e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a 
tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. 6Eu es-
tarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte 
Horeb. Ferirás a pedra e dela sairá água para o 
povo beber”. Moisés assim fez na presença dos 
anciãos de Israel. 7E deu àquele lugar o nome de 
Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos 
de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: 
“O Senhor está no meio de nós, ou não?”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 94(95))
- Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi 
a voz do Senhor!
- Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclame-
mos o Rochedo que nos salva! / Ao seu encontro 
caminhemos com louvores, e com cantos de ale-
gria o celebremos!
- Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e 
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! / Porque 
Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o 
seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz 
com sua mão.
- Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os 
corações como em Meriba, / como em Massa, 
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 CF 2017 “FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA”
Irmãos e irmãs: Estamos aqui para testemunhar a nossa fé celebrando o Mistério Pascal de Cris-

to, louvando e agradecendo a Deus e ouvindo a sua Palavra. E hoje vamos ver como Jesus conver-
teu a Samaritana, à beira do poço de Jacó, oferecendo-lhe o dom da fé e da salvação, como Água 
Viva que jorra para a eternidade. Convertida, a samaritana tornou-se a mensageira da Boa-Nova ao 
seu povo. Nós também, por força do nosso batismo, somos chamados a testemunhar diante do 
mundo que só Jesus Cristo pode saciar a nossa sede de salvação e que todos nós precisamos ser 
capazes de enfrentar os problemas socioambientais que estão ao nosso redor. Cantemos!



no deserto, aquele dia, em que outrora vossos 
pais me provocaram, apesar de terem visto as 
minhas obras”.
- Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi 
a voz do Senhor!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,1-2.5-8)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Ro-
manos.
Irmãos: 1Justificados pela fé, estamos em paz 
com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Je-
sus Cristo. 2Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta 
graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na 
esperança da glória de Deus. 5E a esperança não 
decepciona, porque o amor de Deus foi derrama-
do em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado. 6Com efeito, quando éramos ainda 
fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo mar-
cado. 7Dificilmente alguém morrerá por um justo; 
por uma pessoa muito boa, talvez alguém se ani-
me a morrer. 8Pois bem, a prova de que Deus nos 
ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos 
ainda pecadores. - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 4,5-15.19b-26.39a.40-42)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus! Glória 
a vós, ó Cristo, verbo de Deus! Glória a Deus!
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. 
/ Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter 
sede!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 5Jesus chegou a uma cidade da 
Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que 
Jacó tinha dado ao seu filho José. 6Era aí que 
ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Je-
sus sentou-se junto ao poço. Era por volta do 
meio-dia. 7Chegou uma mulher da Samaria para 
tirar água. Jesus lhe disse: “Dá-me de beber”. 
8Os discípulos tinham ido à cidade para comprar 
alimentos. 9A mulher samaritana disse então 
a Jesus: “Como é que tu, sendo judeu, pedes 
de beber a mim, que sou uma mulher samari-
tana?”. De fato, os judeus não se dão com os 
samaritanos. 10Respondeu-lhe Jesus: “Se tu 
conhecesses o dom de Deus e quem é que te 
pede: ‘Dá-me de beber’, tu mesma lhe pedirias 
a ele, e ele te daria água viva”. 11A mulher dis-
se a Jesus: “Senhor, nem sequer tens balde e 
o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? 
12Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, que 
nos deu o poço e que dele bebeu, como tam-
bém seus filhos e seus animais?”. 13Respondeu 
Jesus: “Todo aquele que bebe desta água terá 
sede de novo. 14Mas quem beber da água que 
eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a 
água que eu lhe der se tornará nele uma fonte 

de água que jorra para a vida eterna”. 15A mu-
lher disse a Jesus: “Senhor, dá-me dessa água, 
para que eu não tenha mais sede e nem tenha 
de vir aqui para tirá-la”. 19b“Senhor, vejo que és 
um profeta!” 20Os nossos pais adoraram neste 
monte mas vós dizeis que em Jerusalém é que 
se deve adorar”. 21Disse-lhe Jesus: “Acredita-me, 
mulher: está chegando a hora em que nem neste 
monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22Vós 
adorais o que não conheceis. Nós adoramos o 
que conhecemos, pois a salvação vem dos ju-
deus. 23Mas está chegando a hora, e é agora, 
em que os verdadeiros adoradores adorarão o 
Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os 
adoradores que o Pai procura. 24Deus é espírito 
e aqueles que o adoram devem adorá-lo em es-
pírito e verdade”. 25A mulher disse a Jesus: “Sei 
que o Messias (que se chama Cristo) vai chegar. 
Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as 
coisas”. 26Disse-lhe Jesus: “Sou eu, que estou 
falando contigo”. 39aMuitos samaritanos daquela 
cidade abraçaram a fé em Jesus. 40Por isso, os 
samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pe-
diram que permanecesse com eles. Jesus per-
maneceu aí dois dias. 41E muitos outros creram 
por causa da sua palavra. 42E disseram à mulher: 
“Já não cremos por causa das tuas palavras, 
pois nós mesmos ouvimos e sabemos, que este 
é verdadeiramente o salvador do mundo”.
- 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 poder do 
Espírito Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mor-
to 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 pe-
cados; / na ressurreição da carne; / na vida eter-
na. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.

ORAÇÃO DA CFE 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 cuidemos 
com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsá-
veis e zelosos pela Casa Comum. Cresça, em 
nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de 
cuidar mais e mais da vida das pessoas, e da be-
leza e riqueza da criação, alimentando o sonho 
do novo céu e da nova terra que prometestes. 
Amém!

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te 



oferecer! O que vimos te oferecer!
1. Que te ouça o Eterno em tua aflição proteja-
-te o nome do Deus da Nação! Do seu santuário 
te mande um auxílio e, desde Sião, te seja um 
arrimo!
2. Sim, tudo o que estás a lhe oferecer receba ele 
agora com todo prazer! Atenda aos desejos do 
teu coração conceda a teus sonhos realização!

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)
Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sa-
crifício que, pedindo perdão de nossos pecados, 
saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por 
Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO: A 
SAMARITANA)
- 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. Ao pedir à 
Samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe 
dava o dom de crer. E, saciada sua sede de fé, 
lhe acrescentou o fogo do amor. Por essa razão, 
vos servem todas as criaturas, com justiça vos 
louvam os redimidos e, unânimes, vos bendizem 
os vossos santos. Concedei-nos também a nós 
associar-nos aos seus louvores, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do univer-
so, 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 discípu-
los, 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!
- Todas as vezes que comemos deste pão e 
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, 
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa 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 Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia con-
vosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos re-
pletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cris-
to 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 Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.- Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Rezemos, com amor e confiança, a oração que 
o Senhor Jesus nos ensinou:
- PAI NOSSO...



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

Nesse começo do 3.º milênio, somos uma população de mais de 200 milhões de brasileiros, 
80% vivendo em cidades. O impacto dessa concentração populacional sobre o meio ambiente 
produz dilemas que põem em risco as riquezas naturais. O avanço das tecnologias em todos os 
campos tende a distanciar as pessoas dos problemas socioambientais que estão ao seu redor. 
Os povos que perderam seus territórios, tantas vezes dados por extintos, reivindicam seu lugar na 
sociedade, sua cidadania, com a prerrogativa de viverem conforme leis e suas tradições, sendo ple-
namente reconhecidos como brasileiros. Além do mais, pertencemos a uma mesma casa comum, 
codividindo esse planeta com sete bilhões de pessoas e bilhões de seres vivos. Somos cidadãos 
globais. Esse fato implica que a tensão entre economia e a ecologia se colocou como o maior de-
safio para humanidade. É de sua equação harmônica que depende o futuro da humanidade e de 
todos os seres vivos que habitam a Terra.

O Papa Francisco, no início de sua carta encíclica “Laudato Si” (Louvado Seja), diz que esco-
lheu o nome de Francisco também por razões ecológicas. A proposta ecológica do Papa é integral, 
entrelaçando todas as dimensões do ser humano com a natureza. Para ele, cada criatura tem sua 
mensagem, que precisa ser respeitada e entendida. Mas todas elas estão interligadas. Toda “Lau-
dato Si” é um hino de espanto maravilhado diante da natureza criada que nos fala de Deus, que é 
um dom de Deus, da qual nós seres humanos somos parte integrante, mas também seus zeladores 
e cultivadores. O Papa Francisco também nos coloca diante de desafios colossais enfrentados pela 
humanidade, que está em uma verdadeira encruzilhada, em uma mudança de época.

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

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: 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 mani-
festar em nossa vida o que o sacramento realizou 
em nós. Por Cristo, nosso Senhor.  - 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 sustente 
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 Sal-
vador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha 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, ...
- Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. 
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
1. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que 
te diz: Dá-me de beber, És tu que lhe pedirias e 
Ele te daria d’água viva, sempre a correr!
Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia, em 
tua fonte viva. Senhor, dá-me de beber, vem e 
me sacia, nesta Santa Eucaristia!
2. Quem crê em Mim, dentro de si, terá, meu 
Santo Espírito, fonte a jorrar, Um rio de água 
viva, capaz de saciar, a sua sede, sede de Deus!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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