
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

É bom confiar em Deus, é bom confiar, é bom 
esperar sempre no Senhor. (Cantos de Taizé)

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Fazendo memória do Mistério Pascal 
de Cristo, celebramos hoje, o 1º Domingo da 
Quaresma. Alegremo-nos porque a Quaresma 
nos é dada todos os anos, como tempo opor-
tuno para vivermos mais conscientemente a 
nossa condição batismal e, assim, voltarmos 
com novo vigor ao seguimento de Jesus. 

Somos inspirados pela Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica deste ano, que nos 
convida a firmar nosso compromisso com 
a construção de uma sociedade aberta ao 
diálogo, superando as polarizações que adiam 
a “cultura do encontro” e o desejo de Cristo de 
que todos sejamos um. Sejam a fraternidade 
e o diálogo um compromisso de amor.

Entremos com Jesus no deser to, deixe-
mo-nos conduzir pelo Espírito e “na alegria 
esperemos a santa Páscoa”. Cantemos.  

3. CANTO DE ABERTURA: 587(CD 8)/ 119 
(CD 1)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A paz do Senhor esteja com vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 161 (CD 3)/ 162 (CD 3)

Dir.: Reconheçamos o nosso pecado e nos 
aproximemos da fonte de toda a reconcilia-
ção, Jesus Cristo nosso Salvador. (Breve 
silêncio) Cantemos.

Dir.: O Deus de ternura e misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. Amém.

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor Deus, nesta Qua-
resma pedimos vossa ajuda para conhe-
cermos melhor Jesus Cristo, que nos ama. 
Queremos ser mais cristãos, amando-o 
de verdade, sempre, por toda a vida. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Gn 9,8-15

8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 24 (25)

Verdade e amor são os caminhos do Senhor.

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação.

4
Nº 2725   –   ANO B   –   ROXO

1.º DOMINGO DA QUARESMA – 21/2/2021

DEUS NOS FALA



02

DEUS FAZ COMUNHÃO

Verdade e amor são os caminhos do Senhor.

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e vossa compaixão que são eternas! 
De mim lembrai-vos, porque sois miseri-
córdia 
e sois bondade sem limites, ó Senhor!

O Senhor é piedade e retidão, 
e reconduz ao bom caminho os pecadores. 
Ele dirige os humildes na justiça, 
e aos pobres ele ensina o seu caminho.

9. SEGUNDA LEITURA: 1Pd 3,18-22

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO 

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra 
de Deus.
O homem não vive somente de pão, mas de 
toda palavra da boca de Deus.

11. EVANGELHO: Mc 1,12-15

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor!

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, 
elevemos nossas preces ao nosso Deus:

Pai de bondade, escutai a nossa prece.

Senhor, dai a todas as Igrejas a graça de 
testemunhar o vosso evangelho e de ser 
para o mundo uma palavra de Paz. Rezemos. 

Senhor, ajudai-nos a caminhar convosco, fiéis 
à vossa Palavra, em todos os momentos da 
nossa vida. Rezemos.

Senhor, livrai-nos de todo sentimento de 
vingança e dai-nos a graça de perdoar sem-
pre. Rezemos.

Senhor, olhai para os vossos filhos e que, 
olhando para o Cristo, possamos chegar até 
o vosso Reino. Rezemos.

Dir.: Deus de amor, escutai as nossas preces 
e se for de vossa vontade, fazei que elas se 
realizem em nossa vida, por Cristo nosso 
Senhor. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 429/ 431

Dir.: Apresentemos com amor e humildade 
nossa colaboração para atender as neces-
sidades da comunidade em sinal de nossa 
solidariedade fraterna.

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Obedientes a Palavra de Jesus, sob a 
inspiração do seu Espírito que ora em nós, 
rezemos com confiança a oração que Ele 
nos ensinou: Pai Nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

18. COMUNHÃO 584/ 591 

19. RITO DE LOUVOR 819 (CD 18)/ 831 
(CD 18)
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(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, participando desta 
celebração, em que se repartiu a Palavra e 
o Pão, todos nós ficamos mais fortes, com 
mais fé, muita esperança, muito amor no 
coração. Que passemos nossa vida bus-
cando sempre a Jesus. Ele é Pão, quando 
nos fala, iluminando os caminhos, dando 
força ao caminhante. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Deus da paz nos santifique totalmente 
e nos guarde em seus caminhos, até a Páscoa 
da ressurreição. 

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-nos Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: Irmãos e irmãs, deixem-se conduzir pelo 
Espírito de Jesus vencedor do mal! Vão em 
paz e que o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2021 
(CD CF – 2021)

DEUS NOS ENVIA

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Pd 5,1-4, Sl 22 (23), 
1-3a.3b-4.5.6. (R/. 18b), 
Mt 16, 13-19

3.ª-feira: Is 55, 10-11; Sl 33 (34), 
4-5. 6-7. 16-17. 18-19 
(R/. 18b); Mt 6, 7-15 

4.ª-feira: Jn 3, 1-10; Sl 50 (51), 
3-4. 12-13. 18-19 (R/. 19 
b); Lc 11, 29-32

5.ª-feira: Est 4, 17n.r.aa-bb.gg-
-hh; Sl 137 (138), 1-2a. 
2bc-3.7c-8 (R/. 3a); Mt 
7,7-12

6.ª-feira: Ez 18, 21-28; Sl 129 
(130), 1-2.3-4. 5-6.7-8 
(R/. 3); Mt 5, 20-26

Sábado: Dt 26, 16-19; Sl 118 
(119), 1-2. 4-5. 7-8 (R/. 
1b); Mt 5, 43-48

ORIENTAÇÕES

w Na organização do espaço cele-
brativo da comunidade, destacar 
a cruz como sinal que ilumina a 
caminhada quaresmal e assinala que 
as tentações serão vencidas, pela 
vitória da vida que brota da morte e 
ressurreição de Cristo crucificado;

w O espaço da celebração por toda a 
Quaresma deve expressar sobrieda-
de, despojado de toda ornamenta-
ção, para favorecer a concentração 
sobre o essencial do Mistério: A 
Palavra proclamada, os gestos rituais 
que se sucedem;

w Os cantos devem ser escolhidos 
com cuidado, de modo que permitam 
cantar o Mistério de Cristo celebrado 
neste tempo da Quaresma. Veja o 
livro “Cantai ao Senhor” da Arqui-
diocese, Hinário Litúrgico – CNBB, 
fascículo II e o CD CF – 2021.

w Concluir as preces da assembleia 
com a Oração da CF – 2021.
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 A equipe que prepa-
ra a CFE do ano que vem, 
composta por representan-
tes da CNBB e de outras 
igrejas-membro do Con-
selho Nacional de Igrejas 
Cristãs (Conic), realizou 
concurso para a escolha 
da arte.
 Neste ano a Campa-
nha da Fraternidade será 
ecumênica e terá como 
tema “Fraternidade e di-
álogo: compromisso de 
amor”. E como lema o tre-
cho da carta de Paulo aos 
Efésios: “Cristo é a nossa 
paz: do que era dividido fez 
uma unidade” (Ef 2, 14ª). 
Essa será a quinta CFE e 
tem como objetivo geral 
“convidar as comunidades de fé e pessoas 
de boa vontade para pensar, avaliar e identi-
ficar caminhos para superar as polarizações 
e as violências através do diálogo amoroso 
testemunhando a unidade na diversidade”.
 A arte escolhida para ilustrar o caminho 
fraterno de diálogo e comunhão foi elaborada 
pela agência Ateliê 15. O cartaz remete ao 
apelo de Cristo pela unidade. O secretário 
executivo para Campanhas da CNBB, padre 
Patriky Samuel Batista, destaca que “Cristo 
é a nossa paz e suas ações nos inspiram a 
concretizá-la por meio do nosso testemunho 
de vida”.
 “Seu amor nos une, sua Palavra des-
perta em nossos corações o compromisso 
com a construção de uma sociedade que 
seja capaz de dialogar superando assim 
as polarizações que adiam a “cultura do 
encontro” e o desejo de Cristo de que todos 
sejamos um (Jo 17,21). Cultura capaz de 
iniciar processos de vida nova a partir de 

Cartaz da CFE 2021
um coração que se con-
verte e, como tal, jamais 
deixará de dialogar, viver a 
fraternidade e, em conjun-
to, trabalhar em favor da 
justiça e pela paz”, reforça 
padre Patriky.
 Segundo os artistas do 
Ateliê 15, a base do dese-
nho é uma ciranda, uma 
grande roda onde não há 
primeiro, nem último, onde 
todos formam uma unida-
de e precisam trabalhar na 
mesma sintonia e ritmo 
para não perderem o com-
passo. “A ciranda lembra 
uma canção muito comum 
em nossas comunidades, 
‘baião das comunidades’ 
do cantor e compositor Zé 

Vicente. Todas e todos são convidados a par-
ticiparem desta ciranda pela vida construindo 
a civilização do amor, da justiça, da igualdade 
e da paz. Na ciranda há uma criança com a 
mão estendida à espera de mais pessoas a 
fim de que o movimento de fraternidade não 
pare. Somos todos convidados!”.
 São membros do CONIC as seguintes 
Igrejas: Igreja Católica Apostólica Romana, 
Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja 
Presbiteriana Unida, Aliança de Batistas do 
Brasil. Ainda participam da comissão de pre-
paração representantes do Centro Ecumênico 
de Serviços à Evangelização (CESEEP) e a 
Igreja Betesda como Igreja convidada.

(https://www.cnbb.org.br/escolhido-o-cartaz-
-da-campanha-da-fraternidade-

ecumenica-de-2021-fraternidade-e-dialogo-
-compromisso-de-amor/)


