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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 09 de março de 2014 - Nº 18
PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE: “FRATERNIDADE E TRÁFICO HUMANO”
COR LITÚRGICA: ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos, a Quaresma, tempo de preparação penitencial para a Páscoa, é um
tempo favorável para uma atenta revisão de vida na oração, no recolhimento e na penitência. A Campanha da
Fraternidade, que é um bom auxílio para vivermos a Quaresma, neste ano tem por tema: “Fraternidade e
Tráfico Humano”. Por meio desta Campanha, a Igreja quer despertar em nós a atenção profética ao fenômeno
do tráfico humano e nos convida a denunciar todas as injustiças que atentam contra a dignidade humana.
Fiquemos de pé e iniciemos a Santa Missa.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO QUE VEM
IMPLORAR TEU PERDÃO; / É GRANDE O NOSSO PECADO, PORÉM É MAIOR O TEU CORAÇÃO. / 1. Sabendo
que acolheste Zaqueu, o cobrador, / E assim lhe devolveste tua paz e teu amor, / Também, nos colocamos ao
lado dos que vão / Buscar no teu altar a graça do perdão. / 2. Revendo em Madalena a nossa própria fé, /
Chorando nossas penas diante dos teus pés / Também, nós desejamos o nosso amor te dar / Porque só muito
amor nos pode libertar. / 3. Motivos temos nós de sempre confiar, / De erguer a nossa voz, de não
desesperar, / Olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou, / Não foi, também, por nós, teu sangue que
jorrou?
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: No tempo sagrado da Quaresma, somos convidados a morrer ao pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai (pausa). Senhor, que na
água e no espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que enviais o vosso Espírito, para criar em nós um coração novo, tende piedade
de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que nos tornastes participantes do vosso
Corpo e do vosso Sangue, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus todopoderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta
quaresma, possamos progredir 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. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
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Com.: Irmãos e irmãs, neste tempo da Quaresma, nós somos convidados à escuta frequente da Palavra de
Deus, à prece contínua, ao jejum e às obras de misericórdia. As leituras de hoje nos convidam a vencer a tudo
que nos afasta da Verdade e da Justiça. Ouçamos com atenção.
5. 1ª LEITURA (Gn 2, 7-9; 3,1-7) – Leitura do Livro do Gênesis.
7
O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornouse 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
saboroso 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 árvores 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 contrário, 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 comer da árvore, pois era
atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também
ao marido, que estava com ela, e ele comeu. 7Então, os olhos dos dois se abriram; e, vendo que estavam nus,
teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
6. SALMO RESPONSORIAL - (SALMO 50/51) REFR.: PIEDADE, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE, / POIS PECAMOS
CONTRA VÓS! / 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / Na imensidão de vosso amor, purificai-me! /
Lavai-me todo inteiro do pecado,/ 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 mau aos vossos olhos! / 3. 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! / 4.
Dai-me de novo a alegria de ser salvo / e confirmai-me com espírito generoso! / Abri meus lábios, ó Senhor,
para cantar / e minha boca anunciará vosso louvor!
7. 2ª 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 pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado, 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
figura 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 abundância sobre todos. 16Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só.
Pois a partir 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 condenação 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 humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim
também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do
Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
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8. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: LOUVOR E GLÓRIA A TI, SENHOR,
CRISTO, PALAVRA, PALAVRA DE DEUS! / O homem não vive somente de pão, / mas de toda a palavra da boca
de Deus.
9. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 4, 1-11) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 1O Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 2Jesus jejuou
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 escrito: ‘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 disse: “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’”. 7Jesus 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, porque está escrito: ‘Adorarás ao Senhor teu Deus e
somente a ele prestarás culto’”. 11Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus.
Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
10. HOMILIA
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 crucificado, 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 carne, / na vida eterna. / Amém.
12. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos, bendigamos o nosso Redentor que na Sua bondade nos concede este
tempo de salvação. Digamos juntos: Criai em nós, Senhor, um Espírito novo!
TODOS: CRIAI EM NÓS, SENHOR, UM ESPÍRITO NOVO!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que, movida pela força do Evangelho, continue reivindicando e
promovendo a liberdade de todos os seres humanos, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRIAI EM NÓS, SENHOR, UM ESPÍRITO NOVO!
2) Pelos governantes de nosso país, para que resistam às seduções do poder, do dinheiro e da violência
contra os marginalizados, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRIAI EM NÓS, SENHOR, UM ESPÍRITO NOVO!
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3) Por todos nós aqui reunidos, para que, vencendo as tentações pela penitência, possamos ter um
caminho quaresmal frutuoso, pleno de autêntica conversão, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRIAI EM NÓS, SENHOR, UM ESPÍRITO NOVO!
4) Pelos membros da Missão Igreja de Roraima, para que saibam promover ações de prevenção e de
resgate da cidadania das pessoas em situação de tráfico, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRIAI EM NÓS, SENHOR, UM ESPÍRITO NOVO!
(Preces Espontâneas)
CEL: Deus eterno e onipotente, que fizestes uma aliança por todas as gerações com a descendência de Noé e
com todos os seres vivos da terra, concedei-nos, ao longo destes dias, a graça de descobrir que só em Vós se
encontra a fonte da vida e do amor. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – REFR.: O VOSSO CORAÇÃO DE PEDRA SE CONVERTERÁ EM NOVO, EM NOVO
CORAÇÃO. / 1. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra, / no lugar colocarei novo coração de carne. / 2.
Dentro em vós eu plantarei, plantarei o meu espírito: / amareis os meus preceitos, seguireis o meu amor. / 3.
Dentre todas as nações, com amor vos tirarei, / qual pastor vos guiarei, para a terra, a vossa pátria. / 4. Esta
terra habitareis: foi presente a vossos pais / e sereis sempre o meu povo, eu serei o vosso Deus.
14. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas
com as quais iniciamos nossa caminhada para a páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – Prefácio: A tentação do Senhor – 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. Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal.
Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o
mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os
anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
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CEL.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 SANGUE DA NOVA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, Sergio, nosso bispo, os bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido) e todos os
ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: 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 Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: QUEM VIVE À SOMBRA DO SENHOR, LHE DIZ NA ORAÇÃO: “SOIS MEU
SENHOR E DEUS, NO QUAL CONFIO INTEIRAMENTE”! / 1. Nenhum mal há de chegar perto de ti / Nem a
desgraça baterá á tua porta; / 2. Pois o Senhor deu uma ordem 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 n’alguma pedra: / 4. Passarás
por sobre cobras e serpentes, / Pisarás sobre leões e outras feras. / 5. “Porque a mim se confiou, hei de livrálo / e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. / 6. Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo / E a seu lado eu
estarei em suas dores.
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19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) 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 Senhor. TODOS: AMÉM.
20. ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que
experimentem a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do
tráfico humano. Convertei-nos pela força do vosso Espírito, e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos
irmãos. Comprometidos na superação deste mal, vivamos como vossos filhos e filhas, na liberdade e na paz.
Por Cristo nosso Senhor. AMÉM!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CEL.: Deus, Pai de misericórdia, conceda
a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. TODOS: AMÉM. CEL.: O Senhor
Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão.
TODOS: AMÉM. CEL.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes
com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. TODOS: AMÉM. CEL.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
CANTOS OPCIONAIS
CANTO FINAL: HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2014
É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador! É para a liberdade que Cristo nos libertou! (Gl 5,1)
/ 1. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, à semelhança e à sua imagem, os criou. (Cf. Gn 1,27) Na
cruz de Cristo, foram todos resgatados pra liberdade é que Jesus nos libertou! (Gl 5,1) / 2. Há tanta gente que,
ao buscar nova alvorada, sai pela estrada a procurar libertação; Mas como é triste ver, ao fim da caminhada,
que foi levada a trabalhar na escravidão! / 3. E quantos chegam a perder a dignidade, sua cidade, a família, o
seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade pra libertá-los para a vida e para o amor!/ 4. Que abracemos a
certeza da esperança, (Cf. Hb 6,11) que já nos lança, nessa marcha em comunhão. Pra novo céu e nova terra
da aliança, (Cf. Ap 21,1)de liberdade e vida plena para o irmão… (Cf. Jo 10,10)
LEITURAS DA SEMANA
2ª: Lv 19, 1-2.11-18; Sl 18 (19) ;Mt 25, 31-46
3ª: Is 55, 10-11; Sl 33 (34); Mt 6, 7-15
4a: Jn 3, 1-10; Sl 50 (51); Lc 11, 29-32
5a: Est 4, 17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sl 137 (138); Mt 7,7-12
6a: Ez 18, 21-28; Sl 129 (130); Mt 5, 20-26
Sáb: Dt 26, 16-19; Sl 118 (119); Mt 5, 43-48
Primeira Semana do Saltério
Primeiro Domingo da Quaresma
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: CD XIII; XIV - CF 2014
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