
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam bem-vindos e bem-vindas para 
celebrar a Palavra de Deus neste 1º Domingo 
da Quaresma, em preparação para a Páscoa 
do Senhor. Coloquemos no altar do Senhor as 
nossas intenções.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Nestes tempos sombrios que vivemos, 
nos reunimos para celebrar a nossa fé no Deus 
vivo e verdadeiro. Esta celebração e o Tempo 
da Quaresma querem ser para nós como os 
“quarenta dias de Jesus no deserto”, durante 
os quais vamos vencendo os “diabos” que 
nos afastam do projeto de Deus e impedem as 
pessoas acessarem uma educação de qualidade 
e a vida plena.

Que esta liturgia nos ajude a professar a nossa 
fé no senhorio de Jesus e a nos libertar de tudo 
que nos afasta do projeto de Deus. 

Entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 123, 124

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 189, 190

Dir.: Para bem celebrarmos a Palavra, nos co-
locamos diante de Deus, nosso Pai, de coração 
contrito, pedindo que o Senhor nos livre dos 
ídolos e das tentações que nos impedem de 
professar a nossa fé no Deus único e verdadeiro. 
(Pausa). Cantemos pedindo perdão.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso tenha com-
paixão 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 conhecer 
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: Dt 26,4-10

8. SALMO RESPONSORIAL: 90 (91)

Em minhas dores, ó Senhor, permanecei 
junto a mim!

Quem habita ao abrigo do Altíssimo
e vive à sombra do Senhor onipotente, 
diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”.

Nenhum mal há de chegar perto de ti,
nem a desgraça baterá à tua porta;
pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos
para em todos os caminhos te guardarem.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Em minhas dores, ó Senhor, permanecei 
junto a mim!

Haverão de te levar em suas mãos,
para o teu pé não se ferir nalguma pedra.
Passarás por sobre cobras e serpentes,
pisarás sobre leões e outras feras.

Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece.
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo,
e a seu lado eu estarei em suas dores.

9. SEGUNDA LEITURA: Rm 10, 8-13

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: Lc 4,1-13

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo se-
gundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. RITO DE ACOLHIDA E ELEIÇÃO (onde 
houver catecúmenos)

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus Pai nossos pedidos.

Ensinai-nos a falar com sabedoria e a educar 
com amor!

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão 
e compromisso, dai-nos a graça de sermos 
educados pela Palavra que liberta e salva. Nós 
vos pedimos.

Pai Santo, livrai-nos da influência negativa de 
uma cultura em que a educação não é assumida 
como ato de amor aos irmãos e de esperança 
no ser humano. Nós vos pedimos.

Pai Santo, renovai-nos com a vossa graça para 
vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e 
ajudai-nos a promover uma educação integral, 
fraterna e solidária. Nós vos pedimos.

Pai Santo, fortalecei-nos, para que sejamos 
corajosos na missão de educar para a vida 
plena em família, em comunidades eclesiais 
missionárias, nas escolas, nas universidades 
e em todos os ambientes. Nós vos pedimos.

Pai Santo, permiti que a Virgem Maria, Mãe 
educadora, com a sabedoria dos pequenos 
e pobres, nos ajude a educar e servir com a 
pedagogia do diálogo, da solidariedade e da 
paz. Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei os pedidos do vosso povo reunido 
em comunidade. Por Jesus, vosso Filho amado, 
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 431, 429

Dir.: Entregamos no altar do Senhor as reali-
zações da nossa comunidade, os gestos de 
partilha e de solidariedade. Toda a nossa con-
tribuição ajuda na manutenção da comunidade 
e aos necessitados. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1011

Dir.: Nestes tempos difíceis de pandemia, 
queremos pensar em todas as pessoas que 
estão necessitando da Paz de Cristo. (pausa) 
Cantemos ao Senhor para que Ele nos faça 
instrumento de paz.

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

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
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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.)

19. COMUNHÃO: 594, 588

20. RITO DE LOUVOR: 57, 844

Dir.: Louvemos a Deus, porque ele é bom e 
conforta os corações. Cantemos. 

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

21. 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 buscando sempre  
Jesus. Ele é Pão, quando nos fala, iluminando 
os caminhos e dando força ao caminhante. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, Pai de misericórdia, concedei a 
todos nós, como concedeu ao filho pródigo, a 
alegria do retorno à casa. Amém.

Dir.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração 
e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal 
a uma verdadeira conversão. Amém.

Dir.: O Espírito de sabedoria e fortaleza nos 
sustente na luta contra o mal, para podermos 
com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor! Vamos em paz e que o Senhor nos 
acompanhe.
 

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Durante o Tempo da Quaresma, é 
proibido ornar o altar com flores; o 
toque de instrumentos musicais só 
é permitido para sustentar o canto. 
Excetuam-se o Domingo Laetare (4.º 
Domingo da Quaresma), bem como 
as solenidades e festas.

w A cor do Tempo é roxa. No Domingo 
Laetare, pode-se usar cor-de-rosa 
(IGMR, n. 308f).

w Em todas as celebrações omite-se o 
Aleluia.

w A Campanha da Fraternidade ilumina de 
modo particular os gestos fundamen-
tais desse tempo litúrgico: a oração, 
o jejum e a esmola.

w Pode-se colocar em destaque o cartaz 
da Campanha da Fraternidade na porta 
da Igreja ou em um mural, fora do 
presbitério.

w Onde houver catecúmenos faz-se o 
Rito de Acolhida e Eleição: RICA – 
Ritual de Iniciação Cristã de Adultos 
p.62-69.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2022

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Lv 19,1-2.11-18 Sl 18(19), 
8.9.10.15 (R/. Jo 6,63c), 

 Mt 25,31-46
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/. 19b) 
 Lc 11, 29-32
5.ª-feira: Est 14,1.3-5.12.14 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



  

No início da Quaresma, a Palavra 
de Deus apela a repensar as nossas 
opções de vida e a tomar consciência 
dessas “tentações” que nos impedem 
de renascer para a vida nova, para a 
vida de Deus. 

A primeira leitura convida-nos a 
eliminar os falsos deuses em quem 
às vezes apostamos tudo e a fazer de 
Deus a nossa referência fundamental. 
Alerta-nos, na mesma lógica, contra 
a tentação do orgulho e da auto-su-
ficiência, que nos levam a caminhos 
de egoísmo e de desumanidade, de 
desgraça e de morte. 

O Evangelho apresenta-nos uma 
catequese sobre as opções de Jesus. 
Lucas sugere que Jesus recusou radi-
calmente um caminho de materialismo, 
de poder, de êxito fácil, pois o plano 
de Deus não passava pelo egoísmo, 
mas pela partilha; não passava pelo 
autoritarismo, mas pelo serviço; não 
passava por manifestações espetacu-
lares que impressionam as massas, 
mas por uma proposta de vida plena, 
apresentada com simplicidade e amor. 
É claro que é esse caminho que é 
sugerido aos que seguem Jesus. 

1.º Domingo
da Quaresma

A segunda leitura convida-nos a 
prescindir de uma atitude arrogante e 
autossuficiente em relação à salva-
ção que Deus nos oferece: a salvação 
não é uma conquista nossa, mas um 
dom gratuito de Deus. É preciso, pois, 
“converter-se” a Jesus, isto é, reco-
nhecê-l’O como o “Senhor” e acolher 
no coração a salvação que, em Jesus, 
Deus nos propõe.

https://www.dehonianos.org/
portal/01o-domingo-da-quaresma-ano-c0/
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