conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu
amor por uma vida santa. Por N.S.J.C... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Celebração Dominical - Diocese de Apucarana
1º DOMINGO DA QUARESMA
06 de março de 2022 - Ano C - Roxo
“Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás”
Lc 4,8
Campanha da Fraternidade 2022
Tema: “Fraternidade e Educação”.
Lema: “Fala com Sabedoria, ensina com amor”
(Pr 31,26).

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Celebramos neste domingo a vitória
de Cristo sobre as tentações do deserto, onde
Jesus mostra que o jejum, a oração e a caridade
são meios eficazes para vencermos as ciladas
do inimigo. Crendo nas promessas do Senhor,
coloquemo-nos diante de sua glória, cantando:
02. CANTO INICIAL
(99º Enc.)
R. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará
teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação! Tua esperança de salvação!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo. Cantarás purificado os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus as
juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará!
(Ez 11,17-20)
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! (Zc
1,3) Pois imenso é seu amor e jamais se acabará!
(Sl 136)
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida
quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós.
Todos:Senhor,Senhor,tendepiedadedenós!(Bis)
2. Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis)
3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da
vossa cruz, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis)
06. OREMOS
Presid.: Concedei-nos, ó Deus onipotente, que,
ao longo desta Quaresma, possamos progredir no
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Coment.: Jesus mostra que a oração e o jejum são
meios eficazes contra as tentações do deserto, presentes na natureza humana. Ouçamos com atenção.

I LEITURA - Dt 26,4-10
07. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO
Assim Moisés falou ao povo: 4“O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante
do altar do Senhor teu Deus. 5Dirás, então, na
presença do Senhor teu Deus: ‘Meu pai era um
arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali
se tornou um povo grande, forte e numeroso. 6Os
egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. 7Clamamos, então, ao
Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu
a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. 8E o Senhor nos tirou
do Egito com mão poderosa e braço estendido,
no meio de grande pavor, com sinais e prodígios.
9
E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta
terra, onde corre leite e mel. 10Por isso, agora
trago os primeiros frutos da terra que tu me
deste, Senhor’. Depois de colocados os frutos
diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em
adoração diante dele”. PALAVRA DO SENHOR.
08. SALMO RESPONSORIAL
Sl 91(90)
(Mel.: 99 Enc.)
Ref.: Em minhas dores, ó Senhor, permanecei
junto de mim.
1. 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”.
2. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a
desgraça baterá à tua porta; pois o Senhor deu
uma ordem aos seus anjos para em todos os
caminhos te guardarem.
3. 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.
4. “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”.

II LEITURA - Rm 10,8-13
09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS ROMANOS
Irmãos: 8O que diz a Escritura? “A palavra está
perto de ti, em tua boca e em teu coração”. Essa
palavra é a palavra da fé, que nós pregamos.
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Se, pois, com tua boca confessares Jesus como
Senhor e, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10É crendo no
coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação.
11
Pois a Escritura diz: “Todo aquele que nele crer
não ficará confundido”. 12Portanto, não importa a
diferença entre judeu e grego; todos têm o mesmo
Senhor, que é generoso para com todos os que o
invocam. 13De fato, todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo. PALAVRA DO SENHOR.
9

EVANGELHO - Lc 4,1-13
10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Louvor e Glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo Palavra de Deus!
1. O homem não vive somente de pão, mas de
toda a palavra da boca de Deus.
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO LUCAS - Naquele tempo, 1Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e,
no deserto, ele era guiado pelo Espírito. 2Ali foi
tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não
comeu nada naqueles dias e depois disso, sentiu
fome. 3O diabo disse, então, a Jesus: “Se és Filho
de Deus, manda que esta pedra se mude em pão”.
4
Jesus respondeu: “A Escritura diz: ‘Não só de pão
vive o homem’”. 5O diabo levou Jesus para o alto,
mostrou-lhe por um instante todos os reinos do
mundo 6e lhe disse: “Eu te darei todo este poder
e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue
a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. 7Portanto,
se te prostrares diante de mim em adoração, tudo
isso será teu”. 8Jesus respondeu: “A Escritura
diz: ‘Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás’”. 9Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém,
colocou-o sobre a parte mais alta do Templo, e lhe
disse: “Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo!
10
Porque a Escritura diz: ‘Deus ordenará aos seus
anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado!’
11
E mais ainda: ‘Eles te levarão nas mãos, para
que não tropeces em alguma pedra’”. 12Jesus,
porém, respondeu: “A Escritura diz: ‘Não tentarás
o Senhor teu Deus’”. 13Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar
no tempo oportuno. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: irmãos e irmãs, oremos pela Igreja, pelo
mundo e por todos nós, e digamos, humildemente:
R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos,
para que a Palavra, que é viva e eficaz, os sustente,
os encoraje e lhes dê força, rezemos ao Senhor...
2. Por todos aqueles que são tentados pelo poder, pelo
dinheiro, pela violência e pela maldade, para que lhes
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saibam resistir com fortaleza, rezemos ao Senhor...
3. Pelos imigrantes e estrangeiros maltratados e pelos que vivem errantes e sem pátria, para que o Senhor os defenda dos perigos, rezemos ao Senhor...
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e
compromisso, dai-nos a graça de sermos educados
pela Palavra que liberta e salva. 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. 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. 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. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com
amor! Fazei com 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. Por Jesus, vosso Filho
amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Ref.: Eis o tempo de conversão, eis o dia da
salvação: ao Pai voltemos, juntos andemos,
eis o tempo de conversão!
1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor;
dirigi os passos meus: em vós espero, ó Senhor!
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar; ele é bom, fiel e justo: ele busca e vem salvar.
2. Viverei com o Senhor, ele é o meu sustento;
eu confio, mesmo quando minha dor não mais
agüento. Tem valor aos olhos seus meu sofrer e
meu morrer: libertai o vosso servo e fazei-o reviver.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos
nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
16. PREFÁCIO
(MR p. 181)
Presid.: 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 a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!
Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de que se tornem o
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos:
a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu esposo,
os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, nosso bispo Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero
e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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Presid.: Atendei às preces da vossa família, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a
eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!
Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda
graça. 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!

RITO DA COMUNHÃO
18. Todos: Pai Nosso... (MR.500)
19. CANTO DE COMUNHÃO I
Ref.: Eu vim para que todos tenham vida,
Que todos tenham vida plenamente. (Bis)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
2. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o
que comer. Onde está um irmão com fome, eu
estou com fome nele.
3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males.
Hoje és minha presença junto a todo sofredor.
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
4. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e
inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou
morrendo nele.
5. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduze a quem perdeu
toda esperança. Onde salvas teu irmão, tu me
estás salvando nele.
20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou
digno. De que Tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador. Eu
nem me atrevo a te pedir este favor.
2. Eu não sou digna, ó meu Senhor, eu não
sou digna. De que Tu entres, ó meu Senhor, na
minha casa, meu coração é tão pecador que eu
nem me atrevo a te pedir este favor.
Mas se disseres uma palavra a minha casa
se transformará. Uma palavra é suficiente,
suavemente ela nos salvará. (Bis)
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RITOS FINAIS
21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: 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. Amém.
22. HINO DA CF 2022
1. É tarefa e missão da Igreja Boa Nova no amor
proclamar, no diálogo com a cultura para a vida
florir. Fecundar o que em redes se vai construir
e a pessoa humana formar. Quando o anseio do
conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se
destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira
que nos faz nesta ação solidários para o bem,
condição que é certeira.

Refrão: E quem fala com sabedoria é Aquele
que ensina com amor, sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor.
2. Educar é a atitude sublime que prepara a vida
futura compreendendo o presente, pensamos:
Ensinar é proposta segura para, enfim, destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura.
O convívio em níveis fraternos traz em nós o sentido discreto: Na harmonia com os seres viventes
e no agir o equilíbrio completo consigamos também aprender e educar para o amor e o afeto.
3. O caminho nos quer convertidos: Mergulhar no
mistério profundo para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão
fecundo. Quando a plena mudança atingir relações
tão humanas, libertas, novos rumos em redes seremos gerações solidárias e abertas. Na esperança de
rostos surgirem assumindo missões tão concretas.

TENTADOS À EXEMPLO DO MESTRE
Este tempo quaresmal é uma boa ocasião para recuperar a alegria e a esperança que nos vem do fato
de nos sentirmos filhos amados do Pai. Pai que nos espera para livrar-nos das vestes do cansaço, da
apatia, da desconfiança e revestir-nos com a dignidade que só um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe
sabem dar aos seus filhos, as vestes que nascem da ternura e do amor.
O nosso Pai é, na verdade, pai duma grande família, é Pai nosso, é um Deus que Se entende de família,
de fraternidade, de pão partido e partilhado - é o Deus do «Pai Nosso», não do «pai meu e padrinho
vosso», ... em cada um de nós está inscrito e vive o sonho de sermos filhos de Deus.
Deste modo, a Quaresma é, antes de tudo, tempo de conversão, porque experimentamos na vida de
cada dia que tal sonho é continuamente ameaçado pelo diabo, que nos quer separar, gerando uma
sociedade dividida e conflituosa, uma sociedade de poucos e para poucos.
Quantas vezes experimentamos na nossa própria carne ou na carne da nossa família, na dos nossos
amigos ou vizinhos a amargura que nasce de não sentir reconhecida esta dignidade que todos trazemos dentro. Quantas vezes tivemos de chorar e arrepender-nos, porque nos demos conta de não ter
reconhecido tal dignidade nos outros. Quantas vezes – digo-o com tristeza – permanecemos cegos e
insensíveis perante a falta de reconhecimento da dignidade própria e alheia.
A Quaresma é também tempo para abrir os olhos para as injustiças que atentam diretamente contra o sonho e o projeto de Deus, tempo de desmascarar aquelas três grandes formas de tentação que procuram
arruinar a verdade a que fomos chamados: a riqueza, a vaidade e o orgulho. Três tentações de Cristo,
mas também três tentações que o cristão enfrenta diariamente. Três tentações que procuram degradar,
destruir e tirar a alegria e o frescor do Evangelho; que nos fecham em um círculo de destruição e pecado.
Temos de escolher Jesus, e não o diabo, e a Igreja oferece-nos o tempo da Quaresma convidando-nos à
conversão, na certeza de que em Deus está nossa espera e quer curar o nosso coração de tudo aquilo
que o degrada - é o Deus cujo nome é misericórdia, nome no qual repomos toda a confiança!
(Homilia do Papa Francisco, 14 de fevereiro de 2016, Ecatepec - México.)
TEXTEOS BÍBLICOS PARA A SEMANA: Seg: Lev 19,1-2.11-18; Sl 18; Mt 25,31-46; Terç: Is 55,10-11; Sl 33; Mt 6,7-15; Quar: Jn 3,110; Sl 50; Lc 11,29-32; Quin: Est 4,17; Sl 137; Mt 7,7-12; Sext:1Ez 18,21-28; Sl 129; Mt 5,20-26; Sab Dt 26,16-19; Sl 118; Mt 5,43-48.
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