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ENTRADA
1. Neste tempo quaresmal, óh Deus da vida, a Tua Igreja
se propõe a superar/ a violência que está nas mãos do
mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar.
FRATERNIDADE É SUPERAR A VIOLÊNCIA! É DERRAMAR,
EM VEZ DE SANGUE, MAIS PERDÃO! É FERMENTAR NA
HUMANIDADE O AMOR FRATERNO! POIS JESUS DISSE
QUE “SOMOS TODOS IRMÃOS”.
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-los
com carinho e proteção,/ não mais verá a violência em sua
terra. Levar a paz é compromisso do cristão!
3. A exclusão, que leva à morte tanta gente, corrompe
vidas e destrói a criação./ Basta de guerra e violência, óh
Deus clemente! É o clamor dos filhos teus em oração.
4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de Justiça, pleno de paz,
de harmonia e unidade./ Sonhamos ver um novo céu, uma
nova terra: todos na roda da feliz fraternidade.
ATO PENITENCIAL
1. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à
vossa imagem, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
2. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um
coração novo, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo
e do vosso Sangue, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
ACLAMAÇÃO
LOUVOR A VÓS, ÓH CRISTO REI, REI DA ETERNA GLÓRIA,
REI DA ETERNA GLÓRIA!
1. O homem não vive somente de pão, mas de toda
palavra da boca de Deus!
2. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai, eis
meu Filho muito amado, escutai-o todos vós!
3. “Convertei-vos”, nos diz o Senhor, porque o reino dos
céus está perto!
ORAÇÃO DOS MÁRTIRES
Senhor Jesus Cristo, o Vosso sangue derramado na cruz,
tornou-se a fonte sagrada que regou o testemunho dos
mártires brasileiros, mortos pela fé nos primórdios de
nossa evangelização. Concedei-nos por intercessão dos
nossos santos mártires: André de Soveral, Ambrósio
Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira, leigo, e os
seus 27 companheiros. A mesma fé e a mesma caridade
que inflamava os seus corações. Dai-nos também a graça,
que tanto necessitamos (pedido). Se for para o nosso bem
e para a vossa maior glória. Amém! Santíssima Virgem
Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós!

OFERTÓRIO
VOLTA O TEU OLHAR SENHOR E DÁ-NOS TEU PERDÃO.
BENDITO SEJA TEU IMENSO CORAÇÃO!
1. Aceita ó Deus Santo a nossa oração, compadecido olha
para nós Senhor. Liberta nossas vidas, te suplicamos, e
andaremos para sempre em teus caminhos.
2. Acolhe, Deus bondoso, a nossa caminhada, revivendo
o teu amor para sempre. Confiantes aguardamos o teu
perdão e do mal seremos nós purificados.
3. Aceita o jejum e a nossa penitência, que vivemos neste
tempo quaresmal. Confirma-nos em teu amor grandioso,
bendito sejas, Senhor Deus do universo!
COMUNHÃO
1. Cristo, quero ser instrumento, de tua paz e do teu
infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a
concórdia que eu leve o amor!
ONDE HÁ OFENSA QUE DÓI, QUE EU LEVE O PERDÃO.
ONDE HOUVER A DISCÓRDIA, QUE EU LEVE A UNIÃO, E
TUA PAZ!
2. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter
voz e nem vez. Quero, bem no seu coração, semear a
alegria, pra florir gratidão!
3. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e
dar sem receber. Quero, sempre mais perdoar, trabalhar
na conquista e vitória da paz!
BENÇÃO FINAL
1. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como
concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa.
2. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos
guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira
conversão.
3. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta
contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória
da Páscoa.
FINAL
A necessidade era tanta e tamanha, que a fraternidade
saiu em campanha, andou pelos vales, subiu as
montanhas. Foi levar o seu pão.
A dor era tanta, a injustiça tamanha, que a luz de Jesus que
o seu povo acompanha, o iluminou pra viver em
campanha, em favor dos irmãos.
Um só coração e uma só alma, um só sentimento em favor
dos pequenos. E o desejo feliz, de tornar o país mais irmão
e fraterno,/ vão fazer de nós, povo do Senhor,
construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a
Jesus;/ vão fazer nossa igreja, uma Igreja mais santa e mais
plena de luz.
ERGUER AS MÃOS COM ALEGRIA, MAS REPARTIR
TAMBÉM O PÃO DE CADA DIA!
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