
1º DOMINGO DA QUARESMA
18 de fevereiro de 2018 

Ano B - São Marcos 
Cor roxa

“Eis que vou estabelecer minha aliança convosco...”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia quaresmal envolve-nos. Por uma 
parte, verificam-se as etapas fundamentais da história 
da salvação iluminadas pelo Antigo Testamento e, por 
outra, sobressaem os acontecimentos mais notórios 
da vida de Jesus Cristo até sua morte e ressurreição. 
Iniciamos um caminho de preparação para a Páscoa 
e, com isso, nos unimos a Cristo para permanecer na 
fidelidade à vontade do Pai. A oração e a força de sua 
Palavra nos fortalecem para vencermos as propostas 
contrárias ao plano de Deus e sermos construtores de 
um mundo novo.

05. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, 
ao longo desta Quaresma, possamos progredir no 
conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu 
amor por uma vida santa. Por N. S. J. C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA - Gn 9,8-15

06. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
8Disse Deus a Noé e a seus filhos: 9“Eis que vou 
estabelecer minha aliança convosco e com vossa 
descendência, 10com todos os seres vivos que estão 
convosco: aves, animais domésticos e selvagens, 
enfim, com todos os animais da terra, que saíram 
convosco da arca. 11Estabeleço convosco a minha 
aliança: nunca mais nenhuma criatura será exter-
minada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais 
dilúvio para devastar a terra”. 12E Deus disse: “Este 
é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e 
todos os seres vivos que estão convosco, por todas 
as gerações futuras: 13ponho meu arco nas nuvens 
como sinal de aliança entre mim e a terra. 14Quando 
eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu 
arco nas nuvens. 15Então eu me lembrarei de minha 
aliança convosco e com todas as espécies de seres 
vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça 
perecer nas suas águas toda criatura”. Palavra do 
Senhor.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para sermos 
menos indignos de aproximar-nos da mesa do 
Senhor. (pausa)

02. CANTO INICIAL- (90º encontro)
Ref.: Voltai para o Senhor de todo coração / 

Mudai as vossas obras em sinal de conver-
são. (Bis)

1. O Cristo entregou-se humildemente,/Doou a 
vida para nos salvar /:E toda humanidade, foi 
restabelecida,/ A falta de Adão foi redimida.:/

2. Sois filho desta luz e não das trevas, / Vivei 
como herdeiros desta graça. /: E frutos vin-
garão, de paz e de bondade,/Em passos de 
justiça e verdade.:/

3. Vivei segundo Espírito de Deus,/ Que mora em 
nosso humilde coração. /: A firme esperança, 
que o tempo não engana,/ Na certa, vem da-
quele que nos ama.:/

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Tema: “Fraternidade e superação da violência”.

   Lema: “Em Cristo todos somos irmãos” (Mt 23,8).

07. SALMO RESPONSORIAL – Sl 24 (25)
Ref.: Verdade e amor são os caminhos do 

Senhor!
1. 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.

Coment.: A liturgia garante-nos que Deus está inte-
ressado em destruir o mundo do egoísmo e do pecado 
e oferece aos homens um mundo novo de vida plena. 
Por isso, quem é fiel à Palavra de Deus, quem procura 
nela alimento constante para sua vida, jamais poderá 
ser vencido pelas tentações.

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém.

Celebração Dominical - Ano XLV  - Nº 2483

05. CANTO PENITENCIAL  (94º encontro)
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
quem ouve a vossa palavra,  tende piedade de nós. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis)
2. Cristo, que quisestes ser levantado da terra para 
atrair-nos a vós, tende piedade de nós. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis)
3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vos-
sa cruz, tende piedade de nós. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis) 
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II LEITURA - 1Pd 3,18-22

08. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PEDRO
Caríssimos: 18Cristo morreu, uma vez por todas, 
por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a 
fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte, na 
sua existência humana, mas recebeu nova vida 
pelo Espírito. 19No Espírito, ele foi também pregar 
aos espíritos na prisão, 20a saber, aos que foram 
desobedientes antigamente, quando Deus usava 
de longanimidade, nos dias em que Noé construía 
a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas – oito 
– foram salvas por meio da água. 21A arca corres-
ponde o batismo, que hoje é a vossa salvação. 
Pois o batismo não serve para limpar o corpo da 
imundície, mas é um pedido a Deus para obter 
uma boa consciência, em virtude da ressurreição 
de Jesus Cristo. 22Ele subiu ao céu e está à direita 
de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações 
e potestades. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mc 1,12-15

09.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
        (Apostila 83º Encontro)
Ref.: Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Pala-

vra de Deus! Cristo, Palavra de Deus!
1. O homem não vive somente de pão, mas de 

toda palavra da boca de Deus.

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 12O Espírito levou Jesus para o 
deserto. 13E ele ficou no deserto durante quarenta 
dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os 
animais selvagens, e os anjos o serviam. 14Depois 
que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, 
pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 15“O tem-
po já se completou e o Reino de Deus está próximo. 
Convertei-vos e crede no Evangelho!” Palavra da 
Salvação.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
   

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. CANTO DAS OFERENDAS
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração/ Elevo as 

minhas mãos, meu olhar, minha voz/ A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer/ Meus passos e meu  
viver, meus caminhos, meu sofrer.

Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar/ E 
a tua bondade infinita me perdoar/  Vou ser  
o  teu seguidor/ E te dar o meu coração, eu 
quero  sentir o calor de tuas mãos

 2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor/ 
Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar/ 
Em Ti Senhor,  humildes se alegrarão/ Can-
tando a nova canção de esperança e de paz

Presid.: Caríssimos irmãos e irmãs, voltemo-nos 
para Deus, que salvou Noé e os seus filhos do dilú-
vio com que submergiu a terra, e oremos pela Igreja 
e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança:

R. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Pelos ministros da Igreja e por todos os fiéis, para 
que escutem o apelo feito a todos: “Convertei-vos e 
crede no Evangelho”, rezemos ao Senhor.    
 
2. Pelos homens que governam as nações, para 
que não se deixem tentar pelo poder e estejam 
sempre ao lado dos mais fracos buscando a supe-
ração de todo tipo de violência, rezemos ao Senhor.   
   
3. Pelos que vivem na solidão e na tristeza e pelos 
humilhados, desprezados e esquecidos, para que 
em Deus encontrem consolo e abrigo, rezemos ao 
Senhor.      

4. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para 
que o Espírito Santo nos faça sentir fome da Pala-
vra e não deixe que caiamos em tentação, rezemos 
ao Senhor.      

(Outras intenções)

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

2. 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!

3. 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.

Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso 
infinito amor e vos agradecemos por ter en-
viado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. 
Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, 
cheio de ternura e compaixão, sempre viveu 
relações repletas de perdão e misericórdia. 
Derrama sobre nós o Espírito Santo, para 
que, com o coração convertido, acolhamos 
o projeto de Jesus e sejamos construtores 
de uma sociedade justa e sem violência, 
para que, no mundo inteiro, cresça o vos-
so Reino de liberdade, verdade e de paz. 

Amém!



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.

16. PREFÁCIO: A tentação do Senhor
(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 eter-
no e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus con-
sagrou a observância quaresmal. Desarmando 
as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a ven-
cer o fermento da maldade. Celebrando agora 
o mistério pascal, nós nos preparamos para a 
Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a ple-
nitude eterna, com os anjos e todos os santos, 
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma 
só voz: 
Santo, Santo, Santo...

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo 
e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso!
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só es-
pírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o papa Francisco, com os 
bispos e todos os ministros do vosso povo!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-
mos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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!

Ritos da Comunhão

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Lv 19,1-2.11-18; Sl 18; Mt 25,31-46
3ª Rx - Is 55,10-11; Sl 33 (34); Mt 6,7-15
4ª Rx - Jn 3,1-10; Sl 50 (51); Lc 11,29-32
5ª Rx - 1Pd 5, 1-4, Sl 22(23), Mt 16,13-19
6ª Rx - Ez 18,21-28; Sl 129 (130); Mt 5,20-26
Sb Rx - Dt 26,16-19; Sl118 (119); Mt 5,43-48
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20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, que nos alimentastes com este 
pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortale-
ce 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.

19. CANTO DE COMUNHÃO 
Ref.: Eu vim para que todos tenham vida,/ Que to-

dos 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 comer./ 
Onde está um irmão com fome, eu estou com fome 
nele. 

3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os ma-
les./ 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./ Re-
constrói, 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 pedido./ 
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda 
esperança./ Onde salvas teu irmão, tu me estás 
salvando  nele.
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21. CANTO FINAL- CF 2018
01 - Neste tempo quaresmal, ó 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. 
Refrão: 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.” 
(2x)
02 - 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! 
03 - A exclusão que leva à morte tanta gente, / 
Corrompe vidas e destrói a criação. / “Basta de 
guerra e violência, ó Deus clemente!” / É o clamor 
dos fi lhos teus em oração. / 
04 - Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça,/ 
Pleno de paz, de harmonia e unidade. / Sonha-
mos ver um novo céu e uma nova terra: / Todos 
na roda da feliz fraternidade. 

TEMPO DA QUARESMA
O tempo da quaresma vai da quarta - feira de Cin-
zas até a missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira 
Santa. É tempo de preparar a celebração da Pás-
coa. “Tanto na liturgia quanto na catequese litúr-
gica esclareça-se melhor a dupla índole do tempo 
quaresmal que, principalmente pela lembrança ou 
preparação do Batismo e pela penitência, fazendo 
os fi éis ouvirem com mais frequência a Palavra de 
Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à cele-
bração do mistério pascal”(SC, n. 109).

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
A conferência Nacional dos Bispos do Brasil promo-
ve todo ano, durante a quaresma, a Campanha da 
Fraternidade, cuja fi nalidade principal é vivenciar e 
assumir a dimensão comunitária e social da Quares-
ma. A Campanha da Fraternidade ilumina de modo 
particular os gestos fundamentais desse tempo li-
túrgico: oração, jejum e a esmola (caridade). Neste 
ano, o tema da campanha é “Fraternidade e supe-
ração da violência” e o lema: “Em Cristo somos 
todos irmãos” (Mt 23,8).(Diretório da Liturgia da 
Igreja no Brasil - 2018, p.16)

BÊNÇÃO SOLENE PARA A QUARESMA (MR. 521)

Presid.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
vós, como concedeu ao fi lho pródigo, a alegria do re-
torno à casa. Amém.

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

Presid.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sus-
tente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da páscoa. Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-Poderoso, Pai + e 
Filho e Espírito Santo. Amém.
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