
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Rejubila-te, Cidade Santa, eis que vem o 
Rei que nos remiu. Exultemos juntos de ale-
gria – Nova Páscoa Ele nos abriu 
1. Já se cumpre a grande profecia: vem che-
gando a libertação! O Pastor que guia nossas 
vidas vem nos dar um novo coração.
2. Escutemos a Palavra viva que nos leva para 
o rumo certo. É o Deus que vai ao nosso lado 
conduzindo-nos pelo deserto!

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
- No início desta Celebração Eucarística, pe-
çamos a conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs (pausa).
- Senhor, que fazeis passar da morte para a 
vida quem ouve a vossa palavra, tende pieda-
de de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que quisestes ser levantado da terra, 
para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna.  - Amém

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, que por vosso 

Filho realizais de modo admirável a reconci-
liação do gênero humano, concedei ao povo 
cristão correr ao encontro das festas que se 
aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (1Sm 16,1b.6-7.10-13a)
Leitura do Livro de Samuel.
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: 1bEn-
che o chifre de óleo e vem para que eu te envie 
à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei 
para mim entre os seus filhos. 6Assim que che-
gou, Samuel viu a Eliab e disse consigo: “Cer-
tamente é este o ungido do Senhor!”. 7Mas o 
Senhor disse-lhe: “Não olhes para a sua apa-
rência nem para a sua grande estatura, porque 
eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do 
homem: o homem vê as aparências, mas o Se-
nhor olha o coração”. 10Jessé fez vir seus sete 
filhos à presença de Samuel, mas Samuel dis-
se: “O Senhor não escolheu a nenhum deles”. 
11E acrescentou: “Estão aqui todos os teus fi-
lhos?”. Jessé respondeu: “Resta ainda o mais 
novo que está apascentando as ovelhas”. E 
Samuel ordenou a Jessé: “Manda buscá-lo, 
pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele 
não chegar”. 12Jessé mandou buscá-lo. Era 
Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa apa-
rência. E o Senhor disse: “Levanta-te, unge-o: 
é este!”. 13aSamuel tomou o chifre com óleo e 
ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a 
partir daquele dia o espírito do Senhor se apo-
derou de Davi.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 22(23))
- O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma!
- O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. / Pelos prados e campi-
nas verdejantes ele me leva a descansar. Para 
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 CF 2017 “FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA”
Há muita gente que pensa que todo mal e sofrimento é castigo pelo pecado. É importante 

que nós, cristãos, tenhamos uma visão certa a respeito do mal e do sofrimento. Cada dia nos 
defrontamos com muitos males e imperfeições que fazem sofrer. Pensar que o sofrimento 
é um castigo de Deus quase sempre é uma desculpa para deixar o outro sofrer e não fazer 
nada. Que esta Campanha da Fraternidade nos torne mais sensíveis e dispostos a saber o 
que podemos e devemos fazer em respeito à criação que Deus nos deu para cultivá-la e 
guardá-la. Cantemos!



águas repousantes me encaminha, / e restau-
ra as minhas forças!
- O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma!
- Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. / Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, eles 
me dão a segurança!
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à 
vista do inimigo; com óleo vós ungis minha 
cabeça, e o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por 
toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habi-
tarei pelos tempos infinitos.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 5,8-14)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: 8Outrora éreis trevas, mas agora sois 
luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. 9E o fru-
to da luz chama-se: bondade, justiça, verdade. 
10Discerni o que agrada ao Senhor. 11Não vos 
associeis às obras das trevas, que não levam 
a nada; antes, desmascarai-as. 12O que essa 
gente faz em segredo, tem vergonha até de 
dizê-lo. 13Mas tudo que é condenável torna-se 
manifesto pela luz; e tudo o que é manifesto é 
luz. 14É por isso que se diz: “Desperta, tu que 
dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti 
Cristo resplandecerá”.
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 9,1.6-9.13-17.34-38)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Pois, eu sou a luz do mundo, quem nos diz é 
o Senhor; e vai ter a luz da Vida quem se faz 
meu seguidor!

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

Naquele tempo, 1ao passar, Jesus viu um ho-
mem cego de nascença. 6E cuspiu no chão, 
fez lama com a saliva e colocou-a sobre os 
olhos do cego. 7E disse-lhe: “Vai lavar-te na 
piscina de Siloé” (que quer dizer: Enviado). O 
cego foi, lavou-se e voltou enxergando. 8Os vi-
zinhos e os que costumavam ver o cego – pois 
ele era mendigo – diziam: “Não é aquele que 
ficava pedindo esmola?”. 9Uns diziam: “Sim, 
é ele!”. Outros afirmavam: “Não é ele, mas 
alguém parecido com ele”. Ele, porém, dizia: 
“Sou eu mesmo!”. 13Levaram então aos fari-
seus o homem que tinha sido cego. 14Ora, era 

sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e 
aberto os olhos do cego. 15Novamente, então, 
lhe perguntaram os fariseus como tinha re-
cuperado a vista. Respondeu-lhes: “Colocou 
lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora 
vejo!”. 16Disseram, então, alguns dos fariseus: 
“Esse homem não vem de Deus, pois não 
guarda o sábado”. Mas outros diziam: “Como 
pode um pecador fazer tais sinais?”. 17E havia 
divergência entre eles. Perguntaram outra vez 
ao cego: “E tu, que dizes daquele que te abriu 
os olhos?”. Respondeu: “É um profeta”. 34Os 
fariseus disseram-lhe: “Tu nasceste todo em 
pecado e estás nos ensinando?”. E expulsa-
ram-no da comunidade. 35Jesus soube que o 
tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-
-lhe: “Acreditas no Filho do Homem?”. 36Res-
pondeu ele: “Quem é, Senhor, para que eu 
creia nele?”. 37Jesus disse: “Tu o estás vendo; 
é aquele que está falando contigo”. Exclamou 
ele: 38“Eu creio, Senhor!”. E prostrou-se diante 
de 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 
poder do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. Oração da comunidade.
- (Introdução e conclusão pelo presidente da 
celebração)
1. Pela Santa Igreja, para que tenha meios de 
anunciar o Evangelho a todos os povos, reze-
mos ao Senhor!
 - Senhor, atendei a nossa prece!
2. Por aqueles que caminham nas trevas 
do erro e da ignorância, para que conhe-
çam Jesus Cristo, nele creiam e nele te-
nham a salvação, rezemos ao Senhor! 
3. Pelos nossos governantes, para que tenham 
sabedoria e senso de justiça e revejam urgen-
temente seus conceitos e posturas desenvol-
vimentistas comprometendo-se com a vida 
e procurando compreender a situação atual 
dos biomas e dos povos que neles vivem. 
4. Para que cada um de nós se conscientize 
de que somos parte do problema e assuma-
mos pessoalmente em dar o nosso contributo 
para promover a convivência harmônica com 
o meio ambiente em todo o Brasil.



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 santuá-
rio 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 dese-
jos do teu coração conceda a teus sonhos re-
alização!

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

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e ofere-
cer pela redenção do mundo os dons que nos 
salvam e que vos apresentamos com alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (PREFÁCIO: 
O CEGO DE NASCENÇA)
- 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 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno 
e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu 
à luz da fé a humanidade que caminhava nas 
trevas. E elevou à dignidade de filhos e filhas 
os escravos do pecado, fazendo-os renascer 
das águas do Batismo. Por essa razão, com 
os anjos e com todos os santos, entoamos um 
cântico novo, para proclamar vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando li-
vremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do:
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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO 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, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Cesar, e todos os ministros do 
vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cris-
to, vosso Filho. 
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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
- Antes de participar do banquete da Eucaris-
tia, sinal de reconciliação e vínculo de união 
fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor nos 
ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-



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

 A Igreja Católica já há algum tempo tem sido uma voz profética a respeito da questão 
ecológica. Não apenas tem chamado a atenção para os desafios e problemas ecológicos, 
como tem apontado suas causas e, principalmente, caminhos para sua superação. As Igre-
jas particulares, Comunidades Eclesiais de Base, Pastorais Sociais, Semanas Sociais Brasi-
leiras, Fóruns das Pastorais Sociais, o Grito dos Excluídos, muito se aproximaram do nosso 
povo para defender seus direitos e para promover a convivência harmônica com o meio 
ambiente em todo o Brasil.

Vamos, então, de forma simples, abordar cada um de nossos biomas, com seus respec-
tivos povos, sua situação atual. Procurar entender suas características e problemas funda-
mentais. À luz da fé, nos interrogaremos sobre o significado dos desafios apresentados pela 
situação atual dos biomas e dos povos que neles vivem. No agir, abordaremos as principais 
iniciativas já existentes para manutenção de nossa riqueza natural básica. Apontaremos pro-
postas sobre o que podemos e devemos fazer em respeito à criação que Deus nos deu para 
cultivá-la e guardá-la. (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, luz de todo ser humano 
que vem a este mundo, iluminai nossos cora-
ções com o esplendor da vossa graça, para 
pensarmos sempre o que vos agrada e amar-
-vos de todo o coração. 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 ale-
gria 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 Fi-
lho † 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

vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- 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 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo 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 a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mun-
do.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Dizei aos cativos: “Saí!” Aos que estão nas 
trevas: “Vinde à luz!” Caminhemos para as 
fontes, É o Senhor quem nos conduz!
1. Foi no tempo favorável Que eu te ouvi, te es-
cutei, no dia da salvação socorri-te e ajudei. E 
assim te guardarei, te farei mediador d’Aliança 
com o povo, será seu Libertador!
2. Não terão mais fome e sede, nem o sol os 
queimará, o Senhor se compadece, qual Pas-
tor os guiará. Pelos montes, pelos vales pas-
sarão minhas estradas, e virão de toda parte e 
encontrarão pousada.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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