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Organização do espaço simbólico 
Colocar uma cruz em lugar apropriado, com um 
pano roxo, mais abaixo o cartaz da campanha 
no meio e aos pés da cruz um vaso de folhagem.  

RITOS INICIAIS

COMENTARISTA: Queridos irmãos e irmãs, boa 
noite! Nesta caminhada quaresmal, em vista da 
proximidade da Páscoa, memória da crucifixão 
e ressurreição de Jesus, a CFE 2021, convida as 
comunidades de fé e pessoas de boa vontade 
a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos 
para superar extremismos e violências, através 
do diálogo amoroso, testemunhando a unidade 
na diversidade. Devemos nos reconhecer como 
seres humanos diversos, capazes de conviver 
com diferentes culturas e tradições religiosas, 
colocando em prática a verdadeira espiritualidade 
cristã. Iniciemos, cantando.

Canto: 

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? 
 
PRESIDENTE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo 
 
TODOS – Amém. 
 
PRESIDENTE: A graça, a misericórdia e a 
paz de Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, nosso 
Salvador, com o Espírito Santo nosso consolador, 
estejam convosco. 
 

TODOS – Bendito seja Deus, que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 
MOTIVAÇÃO:

 
PRESIDENTE: Queridos irmãos e irmãs, 
estamos vivendo um tempo de renovação para 
a Igreja, para as comunidades cristãs e para 
cada um de nós. A Quaresma é, sobretudo, um 
“tempo favorável” à graça. Deus nunca nos olha 
com indiferença, pelo contrário, tem um coração 
amoroso voltado para cada um de nós. Ele nos 
conhece pelo nome, cuida de nós e vai à nossa 
procura. 
 
Com o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso 
de amor”, a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021, nos faz um chamado, a fim de 
nos tornarmos cristãos verdadeiros.
 
LEITOR (A) 1: Somos chamados a redescobrir 
a força e a beleza do diálogo como caminho de 
relações mais amorosas.
 
LEITOR (A) 2: Somos chamados a denunciar 
as diferentes violências praticadas e legitimadas 
indevidamente em nome de Jesus.
 
LEITOR (A) 1: Somos chamados a comprometer-
nos com as causas que defendem a casa comum, 
nosso planeta, denunciando a instrumentalização 
da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração 
e a destruição socioambiental.
 
LEITOR (A) 2: Somos chamados a contribuir 
para superar as desigualdades.
 
LEITOR (A) 1: Somos chamados a animar as 
pessoas para contribuir com ações concretas de 
amor ao próximo.
 
LEITOR (A)2: Somos chamados a promover a 
conversão para a cultura do amor, como forma 
de superar a cultura do ódio.
 
LEITOR (A) 1: Somos chamados a fortalecer a 
convivência ecumênica, com as diversas Igrejas 
e Comunidades Cristãs e com todas as religiões.
 
LEITOR (A) 2: Somos chamados a estimular 
o diálogo e a convivência fraterna como 
experiências humanas irrenunciáveis, em meio a 
crenças, ideologias e concepções diferentes, em 
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um mundo cada vez mais plural.
 
LEITOR(A) 1: Somos chamados a compartilhar 
experiências concretas de diálogo e convívio 
fraterno.
 
PRESIDENTE: Em sintonia com a CFE 2021, 
que nos aponta a necessidade de uma reflexão 
sobre o tema do diálogo, precisamos olhar com 
carinho nossa dificuldade de dialogar e conviver, 
que nos afasta dos irmãos e da obra de Deus. Se 
percebemos na família, nas comunidades e na 
sociedade a ausência do diálogo é porque algo 
não anda bem em nosso testemunho cristão. 
Ser pessoas de diálogo é um compromisso que 
deve ser vivido a partir de nosso Batismo, pois 
o diálogo ajuda a viver a unidade na diversidade 
humana.

OREMOS
 
PRESIDENTE: Deus, Pai de misericórdia e fonte 
de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no 
jejum, na oração e no amor fraterno os remédios 
contra o pecado, olhai benigno para a confissão 
da nossa humildade, de modo que, abatidos 
pela consciência do nosso pecado, sejamos 
confortados pela vossa misericórdia. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
TODOS – Amém.

 
LITURGIA DA PALAVRA

 
COMENTARISTA: A fé é um comportamento 
baseado na confiança e na entrega de nossa vida 
nas mãos de Deus. Fé significa reconhecimento 
e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. 
Ouçamos o que nos orienta a Palavra de Deus.
 
1ª LEITURA – Is 58,1-11

 
SALMO RESPONSORIAL – Sl 24

 
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-
me, ó Senhor, vossos caminhos.

- 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.

- O Senhor é piedade e retidão e reconduz 

ao bom caminho os pecadores; Ele dirige os 
humildes na justiça e aos pobres ele ensina os 
seus caminhos.

- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura/ e 
a vossa compaixão que são eternas!/ De mim 
lembrai-vos, porque sois misericórdia/ 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.

- Verdade e amor são os caminhos do Senhor, 
para quem guarda sua aliança e seus preceitos, 
o Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes 
da a conhecer sua aliança.

EVANGELHO – Mt 25,31-46

ACLAMAÇÃO
 
Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!.
Vinde, benditos de meu Pai; Recebei como 
herança o Reino que vos está preparado

EXAME DE CONSCIÊNCIA 

PRESIDENTE: (Ritual da Penitência- Apêndice 
III, p. 242)

Terminado o Exame de Consciência, quem 
preside convida:

RITO DA RECONCILIAÇÃO

PRESIDENTE: Irmãos, Cristo sofreu por nós, 
deixando-nos o exemplo, para que sigamos os 
Seus passos, e entregou-Se voluntariamente 
à morte, para nos curar pelas Suas Chagas. 
Reconhecendo que somos pecadores, peçamos o 
perdão de Deus, por nós e por todos os homens 
e mulheres. Confessemos os nossos pecados, 
para alcançarmos a sua misericórdia. 

TODOS – Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos 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.
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PRESIDENTE: Irmãos, confiantes no Senhor 
misericordioso, que purifica os corações dos que 
confessam as suas faltas e absolve os pecados 
daqueles que imploram sua misericórdia, 
cantemos com fé e confiança:

CANTO
1- Convite gentil não sei desprezar, que importa 
o que foi, eu vim pra curar. Quem nega o 
perdão em nome da lei não quer ver o mundo 
irmão

Perdão ó Senhor, misericórdia, perdão Senhor 
Deus da vida. (2x)

2- Não posso aceitar o zelo fatal do fogo do céu 
em troca do mal. Eu vim lhe propor, não vim 
pra forjar resposta com tal furor.

 3- Tecer elogios por coisa qualquer revela, 
afinal, o quanto se quer. Porém escutai: mais 
vale cumprir o quanto ensinei   do   Pai.

PEDIDO DE PERDÃO

TODOS: Senhor Jesus, que abristes os olhos 
dos cegos, curastes os enfermos, perdoastes 
à pecadora, e, depois da queda, confirmastes 
Pedro no vosso amor, escutai a minha oração: 
perdoai todos os meus pecados, renovai em mim 
o vosso amor, e concedei-me a graça de viver 
em perfeita unidade com os irmãos e irmãs, para 
que possamos anunciar aos homens a vossa 
salvação.

COMENTARISTA: Acreditando na Misericórdia 
de Deus Pai e de coração contrito, ajoelhemos 
em sinal de humildade, para implorarmos a 
Graça do perdão.

PRESIDENTE: Deus Pai, que não quer a morte 
do pecador, mas que ele se converta e viva, 
que nos amou primeiro e enviou o seu Filho ao 
mundo para que o mundo seja salvo por Ele, vos 
manifeste a sua misericórdia e vos dê a sua paz.

TODOS: Amém. 

PRESIDENTE: Deus todo-poderoso e cheio 
de misericórdia, Vós criastes o homem de 
maneira admirável e mais admiravelmente ainda 
o remistes. Não abandonastes o pecador, mas 
continuais a amá-lo com amor de Pai. Enviastes 

o vosso Filho ao mundo para destruir o pecado e 
a morte pela sua paixão e nos restituir a vida e 
a alegria pela ressurreição. Nos destes o Espírito 
Santo derramando-o em nossos corações para 
sermos vossos filhos e herdeiros. Vós nos 
renovais continuamente pelos sacramentos 
da salvação, para nos libertar do pecado que 
escraviza e nos transformar, cada dia mais 
perfeitamente, na imagem do vosso Filho muito 
amado. Nós vos damos graças pelas maravilhas 
da vossa misericórdia e vos louvamos com toda 
a Igreja, com nossa voz, com o nosso coração 
e nossas obras de misericórdia. A Vós a glória, 
agora e para sempre, por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amém.

ASPERSÃO – (canto de aspersão)

Água Santa! Ó água pura, vem! Purifica 
este povo! Dá- nos da neve a brancura, e um 
coração sincero,

forte, grande, novo!(2x)

1-Lembrança do meu batismo, grande graça do 
Senhor! Que afogou meu egoísmo e regou em 
mim o  amor!(2x)

2-Não é do templo, por certo, que jorram 
águas assim: é do coração aberto de quem quis 
morrer por mim!(2x)

3-Nós somos raça escolhida, Deus não te quer 
bem em vão. Muitos erros têm na vida, Deus 
tem muito mais perdão!(2x)

4-Lavai-me Senhor lavai-me, e bem limpo eu 
vou ficar. Senhor vós me lavareis de tão limpo 
eu vou brilhar!(2x) 

(de pé)

RITO DA COMUNHÃO-
 
PRESIDENTE: Agradecidos pela misericórdia 
do Pai, manifestada em Jesus Cristo pela ação do 
Espírito Santo, rezemos na liberdade dos filhos e 
filhas de Deus a oração que o próprio Cristo nos 
ensinou:

TODOS: Pai Nosso... 

Presidente: Livrai-nos de todo o mal, Senhor 
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nosso Deus e nosso Pai e pela bem-aventurada 
paixão do vosso Filho, ao Qual nos unimos pela 
penitência, fazei-nos participar com alegria, da 
Sua ressurreição. Assisti, Senhor, aos vossos 
servos que, na vossa Igreja, se confessam 
pecadores e fazei que, depois de libertados 
de suas faltas, eles possam dar-Vos graças de 
coração renovado. Por Nosso Senhor Jesus Cristo 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 

TODOS:   Amém!

COMUNHÃO - CANTO

1) Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele, 
na ceia, quis se entregar; deu-se em comida e 
bebida para nos salvar.

  E quando amanhecer o dia eterno, a plena 
visão, Ressurgiremos por crer    nesta vida 
escondida no pão.(bis)

2) Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, 
nós repetimos como ele fez: Gestos, palavras, 
até que volte outra vez.

3) Este banquete alimenta o amor dos irmãos 
e nos prepara à glória do céu; Ele é a força na 
caminhada pra Deus.

ORAÇÃO DA CFE 2021
 
COMENTARISTA: Rezemos juntos, a oração da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021:

TODOS: Deus da vida, da justiça e do amor. 
Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade 
e por concederes a graça de vivermos a comunhão 
na diversidade.
 
Através desta Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos 
a testemunhar a beleza do diálogo 
como compromisso de amor, criando pontes que 
unem em vez de muros que separam e geram 
indiferença e ódio.
 
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis 
para servir a toda a humanidade, em especial, 
aos mais pobres e fragilizados, a fim de que 
possamos testemunhar o Teu amor redentor e 
partilhar suas dores e angústias, suas alegrias 
e esperanças, caminhando pelas veredas da 

amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, 
sopro restaurador da vida. Amém.

BENÇÃO FINAL:

PRESIDENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Amém

PRESIDENTE: O Pai de Misericórdia e 
Compaixão, que vos concedeu a Graça do perdão, 
vos conduza para uma vida sempre pautada pelo 
diálogo, pela tolerância, pelo respeito e pela paz!

TODOS: Amém

PRESIDENTE: O Senhor Jesus Cristo, que foi 
entregue à morte por causa das nossas faltas, 
que ressuscitou para nossa justificação e enviou 
o Espírito Santo sobre os Apóstolos, concedendo-
lhes o poder de perdoar os pecados, pelo nosso 
ministério vos livre de todo o mal e vos encha do 
Espírito Santo. 

TODOS: Amém

PRESIDENTE: O Espírito Consolador, que 
nos foi dado para remissão dos pecados e nos 
conduz ao Pai, purifique os vossos corações e vos 
ilumine, para que anuncieis o poder do Senhor 
que vos chamou das trevas à sua luz admirável. 

TODOS: Amém. 

PRESIDENTE: Abençoe-vos o Deus Todo-
poderoso Pai, Filho e Espírito Santo! 

TODOS:  Amém. 

PR.: O Senhor perdoou os vossos pecados. Ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS:  Graças a Deus.

CANTO FINAL
 
- HINO DA CFE 2021.

1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos 
num só coração, (cf. At 4, 32) De mãos dadas 
formando a aliança, confirmados na mesma 
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missão. (bis)
 
Em nome de Cristo, que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: Do que estava 
dividido, unidade ele faz! Do que estava dividido, 
unidade ele faz! (cf. Ef 2,14a)
 
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar 
com o Mestre Jesus, Ele vem revelar a Escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (bis)
 

3. Venham todos, vocês, testemunhas, 
construamos a plena unidade no diálogo 
comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)
 
4. Venham todos, mulheres e homens, superar 
toda polaridade, pois em Cristo nós somos um 
povo,
Reunidos na diversidade. (bis)
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