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Cântico de Entrada (quaresmal / penitencial) 

 

É preciso renascer, 

É preciso renascer, 

Deixar ódios, violências! 

É preciso renascer. 
 

Convertei-vos e acreditai, 

Eis a nova que venho dar-vos; 

Amai todos sem distinção 

Porque todos somos irmãos. 

Aceitai, aceitai, 

Aceitai o reino de Deus. 

É preciso renascer, 

É preciso renascer, 

Deixar ódios, violências! 

É preciso renascer. 
 

Tudo quanto vos ensinei 

É que ameis os vossos irmãos. 

Sereis dignos do meu amor 

Se fizerdes o que vos mando. 

Aceitai, aceitai, 

Aceitai o reino de Deus. 

 

 

Ritos Iniciais 
 

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos – Amen. 

 

Pres. – A A graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai 

 e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam convosco. 

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
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Mon. –  Irmãos e irmãs: 

 vivemos este tempo de Quaresma, contemplando a Paixão de Cristo,  

 que sempre nos move e nos comove, para a compaixão com o próximo.  

 Esta compaixão manifesta-se,  

 não como uma simples pena ou lamento por quem sofre,  

 mas sobretudo como amor capaz de sofrer com quem sofre.  

 No final da nossa vida, seremos julgados por este amor em acto,  

 pelas obras de misericórdia, que tivermos praticado ou não!  

 Jesus olha para nós e diz-nos:  

 «sempre que o fizeste a um dos meus irmãos a mim o fizestes»,  

 sempre que o deixastes de fazer a um dos meus irmãos 

 a mim o deixaste de fazer»! (cf. Mt.25,39-40).  

 Esta celebração vai preparar-nos  

 para que, ao recordarmos a graça do Baptismo,  

 ela nos alcance a renovação da vida com Cristo  

 por meio da libertação dos pecados.  

 Oremos, para que, pela penitência,  

 voltemos de novo à graça do Baptismo,  

 nós que, pelos nossos pecados, a esquecemos.  

 Com humildade, ajoelhemos e rezemos ao Senhor. 

 

 

Oração 
 

Pres. – Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, 

 que nos fizestes encontrar no jejum, 

 na oração e no amor fraterno 

 os remédios do pecado, 

 olhai benigno para a confissão da nossa humildade, 

 de modo que, abatidos pela consciência do pecado, 

 sejamos confortados pela vossa misericórdia. 

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 
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Liturgia da Palavra 
 

Leitura do Livro de Isaías        (Is 58, 1-11) 
 

Se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, 

brilhará na escuridão a tua luz e a tua noite será como o meio-dia. 

 

Eis o que diz o Senhor Deus: 

«Clama em altos brados sem cessar, 

ergue a tua voz como trombeta. 

Faz ver ao meu povo as suas faltas 

e à casa de Jacob os seus pecados. 

Todos os dias Me procuram 

e desejam conhecer os meus caminhos, 

como se fosse um povo que pratica a justiça, 

sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus. 

Pedem-Me sentenças justas, 

querem que Deus esteja perto de si e exclamam: 

‘De que nos serve jejuar, se não Vos importais com isso? 

De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção?’ 

Porque nos dias de jejum correis para os vossos negócios 

e oprimis todos os vossos servos. 

Jejuais, sim, mas no meio de contendas e discussões 

e dando punhadas sem piedade. 

Não são jejuns como os que fazeis agora 

que farão ouvir no alto a vossa voz. 

Será este o jejum que Me agrada 

no dia em que o homem se mortifica? 

Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza: 

é a isto que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? 

O jejum que Me agrada não será antes este: 

quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, 

pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos? 

Não será repartir o teu pão com o faminto, 

dar pousada aos pobres sem abrigo, 

levar roupa aos que não têm que vestir 

e não voltar as costas ao teu semelhante? 

Então a tua luz despontará como a aurora 

e as tuas feridas não tardarão a sarar. 
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Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. 

Então, se chamares, o Senhor responderá; 

se O invocares, dir-te-á: ‘Estou aqui?». 

Eis o que diz o Senhor: 

«Se tirares do meio de ti toda a opressão, 

os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, 

se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, 

brilhará na escuridão a tua luz e a tua noite será como o meio-dia. 

O Senhor será sempre o teu guia 

e saciará a tua alma nos lugares desertos». 

Palavra do Senhor. 

 

Salmo Responsorial 
Salmo 24 (25), 7. 8-9.10-11. 16 e 18 

 

Não recordeis, Senhor, as minhas faltas 

e os pecados da minha juventude. 

Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 

por causa da vossa bondade, Senhor. 

 

O Senhor é bom e recto: 

ensina o caminho aos pecadores. 

Orienta os humildes na justiça 

e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 

 

Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade 

para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos. 

Por amor do vosso nome, Senhor, 

perdoai o meu pecado, por maior que seja. 

 

Olhai para mim e tende compaixão, 

porque estou só e desprotegido. 

Vede a minha miséria e o meu tormento 

e perdoai todos os meus pecados. 
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Leitura da Epístola de São Tiago      (Tg 2, 14-26) 

De que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras? 

 

Irmãos: 

De que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras? 

Poderá essa fé obter-lhe a salvação? 

Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir 

e lhes faltar o alimento de cada dia, 

e um de vós lhes disser: «Ide em paz; 

aquecei-vos bem e saciai-vos», 

sem lhes dar o necessário para o corpo, 

de que lhes servem as vossas palavras? 

Assim também a fé sem obras está completamente morta. 

Mas dirá alguém: 

«Tu tens a fé e eu tenho as obras». 

Mostra-me a tua fé sem obras, 

que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. 

Acreditas que há um só Deus? Muito bem! 

Os demónios também acreditam... e tremem! 

Queres saber, homem insensato, 

como a fé sem obras não vale nada? 

Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, 

quando ofereceu o seu filho Isaac no altar? 

Repara que a fé cooperava com as obras 

e que pelas obras a sua fé se tornou perfeita. 

Cumpriu-se então a Escritura, que diz: 

«Abraão acreditou em Deus 

e isto foi-lhe atribuído como justiça»; 

e Abraão foi chamado «amigo de Deus». 

Como vedes, o homem é justificado pelas obras 

e não somente pela fé. 

Assim sucedeu também com a mulher de má vida que foi Raab: 

não foi ela justificada pelas obras, 

quando acolheu os mensageiros 

e os fez seguir por outro caminho? 

Porque assim como o corpo sem alma está morto, 

também a fé sem obras está morta. 

Palavra do Senhor. 
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Aclamação ao Evangelho 
(Cf. Mt 25, 34) 

 

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!... 
 

 Vinde, benditos de meu Pai; 

   Recebei como herança o Reino que vos está preparado. 
 

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...





  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus  (M t 25, 31-46) 

 

O que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes. 

 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Quando o Filho do homem vier na sua glória 

com todos os seus Anjos, 

sentar-Se-á no seu trono glorioso. 

Todas as nações se reunirão na sua presença 

e Ele separará uns dos outros, 

como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; 

e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 

‘Vinde, benditos de meu Pai; 

recebei como herança o reino 

que vos está preparado desde a criação do mundo. 

Porque tive fome e destes-Me de comer; 

tive sede e destes-Me de beber; 

era peregrino e Me recolhestes; 

não tinha roupa e Me vestistes; 

estive doente e viestes visitar-Me; 

estava na prisão e fostes ver-Me’. 

Então os justos Lhe dirão: 

‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 

e Te demos de comer, 

ou com sede e Te demos de beber? 

Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, 

ou sem roupa e Te vestimos? 

Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. 
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E o Rei lhes responderá: 

‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes 

a um dos meus irmãos mais pequeninos, 

a Mim o fizestes’. 

Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: 

 ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, 

preparado para o demónio e os seus anjos. 

Porque tive fome e não Me destes de comer; 

tive sede e não Me destes de beber; 

era peregrino e não Me recolhestes; 

estive sem roupa e não Me vestistes; 

estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. 

Então também eles Lhe hão-de perguntar: 

‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede, 

peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, 

e não Te prestámos assistência?’ 

E Ele lhes responderá: 

‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer 

a um dos meus irmãos mais pequeninos, 

também a Mim o deixastes de fazer’. 

Estes irão para o suplício eterno 

e os justos para a vida eterna». 

Palavra da salvação. 

 

 

Homilia 

 

 

Exame de consciência 
Nota: Seria conveniente estabelecer um diálogo entre três 3 leitores: um enuncia a obra de 

misericórdia; outro – de preferência, o Presidente – proclama o texto bíblico e um outro leitor faz a 

Oração penitencial, em duas preces. Poderão intercalar-se, a gosto, os textos alusivos a cada obra de 

misericórdia, com um cântico ou refrão penitencial. 

 

Pres. – Irmãos  e irmãs: 

 Aqueles de entre vós que desejam receber a absolvição,  

 devem dispor-se para ela, arrependendo-se dos pecados cometidos  

 e fazendo o propósito de não mais pecar.  
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 Convido-vos a este arrependimento e propósito, durante o exame de consciência. 

 Se alguém, porventura, provocou escândalo ou causou algum dano,  

 deve propor-se repará-los o mais depressa possível  

 e confessar, em devido tempo,  

 cada um dos pecados graves que não pode confessar agora. 

A verdadeira conversão completa-se pela emenda de vida  

 e pela reparação dos escândalos e danos causados aos outros,  

 de modo que, “esquecendo o que fica para trás,  

 continuemos a correr para a meta,  

 em vista do prémio a que Deus, lá do alto, nos chama em Cristo Jesus”.  

 Por isso, terminada a celebração,  

 cada um fará um serviço ao próximo,  

 em espírito de abnegação de si mesmo  

 (por exemplo, dando de comer a quem tem fome,  

 visitando alguém doente ou de idade avançada,  

 levando alegria e conforto a quem está a viver momentos de dor).  

A esta penitência cada um poderá acrescentar algo mais, se assim o quiser. 
 

 Vamos examinar, com verdade, a nossa consciência,  

 meditando nas 14 obras de misericórdia,  

 sete corporais e sete espirituais.  

 Façamo-lo, como exercício concreto de avaliação 

 do grau de compaixão que há no nosso coração.  

 

 

Obras de Misericórdia corporais 
1.º Dar de comer a quem tem fome 

Disse Jesus: «Felizes de vós os que agora tendes fome, porque sereis saciados… Ai de 

vós, os que agora tendes fartura, porque ireis passar fome!» (Lc 6,21.25).  

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes em que fomos insensíveis à fome e às   

necessidades, materiais ou espirituais, dos nossos irmãos mais pobres! 
 

Leitor 2 – Enviai-nos, Senhor, a todos quantos têm fome e sede de justiça, fome e sede de 

Ti e do verdadeiro sentido de vida! 

 

2.º Dar de beber a quem tem sede 

«Quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água 

fresca, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa.» (Mt 

10,42).  
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Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pela nossa incapacidade de viver em serviço 

desinteressado, atento e livre, para com todos aqueles que nos possam 

procurar! 
 

Leitor 2 – Fazei-nos, Senhor, dar de beber a quem tem sede de amor, de paz e de 

esperança. 

 

 

3.º Vestir os nus 

«Observai com crescem os lírios: não fiam nem tecem… Se Deus veste assim a erva do 

campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais fará por vós, gente 

de pouca fé.» (Lc 12,27-28) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pela falta de atenção àqueles que nos rodeiam, para que 

possamos atendê-los na sua nudez mais profunda, percebendo os apelos que 

emitem mesmo sem serem ouvidos; 
 

Leitor 2 – Fazei-nos, Senhor, despojar de tudo o que está a mais em nós e de tudo que nos 

impede de viver no abandono à Providência em cada dia! 

 

 
 

4.º Dar pousada aos peregrinos 

«Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje preciso de ficar em tua casa… Ele desceu 

rapidamente e recebeu Jesus com alegria.» (Lc 19,5-6). 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes em que fechamos as portas do nosso coração 

àqueles que colocais no nosso caminho, como sinal da vossa presença! 
 

Leitor 2 – Tornai-nos, Senhor, atentos aos sinais de indigência, entre aqueles que 

encontramos pelo caminho!  

 

5.º Visitar os doentes 
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«Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente, a 

mulher se endireitou e começou a louvar a Deus.» (Lc 13,12-13) 
 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, porque nem sempre o nosso coração está disponível para 

vos acolher, deixando-nos compadecer com as dores dos outros; 
 

Leitor 2 – Senhor, vinde fortalecer a nossa vontade para que sejamos capazes de passar 

das boas intenções para o compromisso, em favor dos que mais precisam da 

nossa compaixão! 

 

6.º Visitar os presos 

«Quando te vimos doente ou na prisão, fomos visitar-te?... Sempre que fizeste isto a um 

dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste.» (Mt 25,39-40) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, por nem sempre compreendermos as limitações de quem 

sofre, pela sua má conduta pessoal, familiar ou social; 
 

Leitor 2 – Tornai-nos, Senhor, prisioneiros do vosso amor, com uma presença desprendida 

junto de quem mais precisa de vós, quando está preso a tantas cadeias… 

físicas, psicológicas e morais. 

 

7.º Dar sepultura aos mortos 

«Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas, se morrer, dá muito 

fruto». (Jo 12,24) 

 

Oração 

Leitor 1 – Senhor Jesus, Perdoai-nos, porque nem sempre aceitamos, de boa vontade, a 

morte dos nossos amigos, e nem sempre nos mostramos capazes de consolar 

quem sofre no seu luto! 
 

Leitor 2 – Manifestai, Senhor, todo o poder do amor, em cada um de nós, que acreditamos 

que vós sois o Senhor da vida eterna.  
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Obras de Misericórdia espirituais 
1.º Dar bom conselho 

«Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e deitar adubo. Quem 

sabe, talvez venha a dar fruto! Se não der, então cortá-la-ás.» (Lc 13,8-9) 
 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pelas palavras vás, superficiais, inúteis e irreflectidas, com 

que influenciamos a conduta dos mais fracos! 
 

Leitor 2 – Fazei-nos, Senhor, dar  bons conselhos, sobretudo inspirados na vossa Palavra! 

 

2º. Ensinai os ignorantes 

«Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e 

sereis perdoados.» (Lc 6,37) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pelo mau juízo e preconceitos, em relação àqueles que 

julgamos conhecer; 
 

Leitor 2 – Fazei-nos, Senhor, ensinar os ignorantes, mais pelo testemunho eloquente da 

nossa vida, do que por meio de palavras vazias e orgulhosas! 

 

3.º Corrigir os que erram 

«Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Desejai o bem aos que vos 

amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam» (Lc 6,27-28) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, por estarmos sempre mais prontos a corrigir com 

arrogância, do que a educar e a consolar, com ternura!  
 

Leitor 2 – Purificai, Senhor, os nossos pensamentos de egoísmo, de malícia e de posse e 

livrai-nos de toda a presunção de superioridade em relação aos outros. 
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4.º Consolar os tristes 

«Se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-Me» 
(Lc 9,23)  

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pelos nossos olhares desatentos aos sinais de tristeza, que 

surgem à nossa volta! 
 

Leitor 2 – Fazei-nos, Senhor, aliviar a dor e o sofrimento dos outros, sobretudo dos mais 

tristes, sós e marginalizados! 

 

5.º Perdoar as injúrias 

«Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas não perdereis um só cabelo. É 

permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.» (Lc 21,17-19) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, pela forte indignação que sentimos em relação a quem nos 

ofende, em vez de manifestarmos por eles uma grande compaixão!   
 

Leitor 2 – Fazei de nós, Senhor, um sinal verdadeiro de perdão e fraternidade!… 

 

6.º Sofrer com paciência as fraquezas do próximo 

«Assim também vós: quando tiverdes cumprido tudo o que vos mandarem fazer, dizei: 

somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.» (Lc 17,10) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai, Senhor, a nossa incapacidade de acolher a fraqueza do irmão, e de nos 

precipitarmos na difamação e no comentário inútil!... 
 

Leitor 2 – Tornai-nos, Senhor, capazes de saber perdoar sem reservas, sobretudo a quem 

nos possa ter ofendido ou agravado mais; 

 

7.º Rogar a Deus por vivos e defuntos 

«Se não escutam Moisés e os profetas mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não 

ficarão convencidos.» (Lc 16,31) 

 

Oração 

Leitor 1 – Perdoai-nos, Senhor, por julgar mal a vossa misericórdia, desconfiando do 

vosso perdão, em relação aos que partiram antes de nós!  
 

Leitor 2 – Fazei-nos, Senhor, rezar e celebrar sempre a eucaristia, como sinal eficaz da 

comunhão eterna com todos os filhos de Deus, porque para Ti, todos vivem! 
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Rito da reconciliação 
Confissão geral dos pecados 

 

Pres. – Irmãos, Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo,  

 para que sigamos os Seus passos, 

 e entregou-Se voluntariamente à morte,  

 para nos curar pela Suas chagas.  

 Reconhecendo que somos pecadores, 

 peçamos perdão a Deus, por nós e por todos os homens,  

 e confessemos os nossos pecados, para alcançarmos a sua misericórdia. 

 

Todos – Confesso a Deus todo-poderoso 

 e a vós, irmãos, 

 que pequei muitas vezes 

 por pensamentos e palavras, actos e omissões, 

 por minha culpa, minha tão grande culpa. 

 E peço à Virgem Maria, 

 aos Anjos e Santos, 

 e a vós, irmãos, 

 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 

 

Pres. – Irmãos: 

 Rezemos confiadamente ao Senhor misericordioso 

 que purifica os corações dos que confessam as suas faltas 

 e absolve de todos os pecados os que deles se acusam, 

 pedindo-Lhe que dê o perdão aos pecadores 

 e o remédio aos que o pecado feriu, 

 cantando com fé e confiança: 
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– Concedei-nos, Pai celeste, a graça do verdadeiro arrependimento. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Perdoai aos vossos servos arrependidos, 

 e absolvei-os de tudo o que mereceram por suas culpas passadas. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Concedei aos vossos filhos, que o pecado desviou da santa Igreja,  

 a graça de a ela voltarem purificados,  

 agora que recebem o perdão das suas faltas. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Fazei voltar à luz que primeiro os iluminou,  

 aqueles que pelo pecado mancharam o seu Baptismo. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Renovai com a esperança da vida eterna, 

 os que de novo vão poder aproximar-se do vosso altar. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Permiti que, para o futuro,  

 eles permaneçam sinceramente na Aliança celebrada nos vossos sacramentos,  

 e possam viver sempre unidos a Vós. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Renovai-os pela vossa caridade,  

 para que eles se tornem, no mundo, testemunhas do vosso amor. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 

 

– Fazei-os observar, com fidelidade, os vossos mandamentos,  

  para que possam entrar, um dia, na vida que não tem fim. 

Refrão: Dá-nos um coração grande para amar; dá-nos um coração forte para lutar. 
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Pres. –  Agora, como sinal de conversão,  

 e antes de dizermos a oração, que o Senhor nos ensinou,  

 proponha-se cada um de vós levar a cabo alguma obra de caridade,  

 algum gesto de compaixão para com o próximo,  

 quer repartindo os seus bens com os que passam necessidade,  

 quer visitando os doentes, os abandonados e os que vivem em solidão,  

 quer reparando alguma injustiça cometida na comunidade,  

 quer fazendo alguma outra obra de misericórdia cristã”. 

(cf. Ritual da Penitência, n.19) 
 

Onde as circunstâncias o aconselharem, depois da confissão geral, pode também fazer-se algum exercício piedoso, 

como a adoração da cruz ou a Via sacra, segundo os costumes dos lugares e o desejo dos fiéis. 

 Enquanto pensamos nisso, 

 aproxime-se cada um de Cristo Crucificado para a O adorar 

 e implorar o perdão dos seus pecados. 

(Segue-se, em silencio, a adoração da Cruz) 

Terminada a Adoração da Cruz, o Presidente convida à oração Comunitário e ao Perdão 
 

Pres. –  Agora, em comunhão com toda a Igreja,  

 supliquemos a Deus, nosso Pai,  

 que perdoe as nossas ofensas e nos livre de todo o mal, 

 cantando a oração que Jesus nos ensinou. 

 

Pai-Nosso… 
 

Pres. –  Livrai-nos de todo o mal, Senhor nosso Deus e nosso Pai 

 e pela bem-aventurada paixão do vosso Filho,  

 ao Qual nos unimos pela penitência,  

 fazei-nos participar com alegria, na 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: Ámen! 

 

Então, o sacerdote dá a absolvição, dizendo com as mãos estendidas sobre os penitentes: 

Mon. –  Agora, 

  se acreditamos na Misericórdia,  

  de coração contrito ajoelhemos em gesto de humildade,  

  para recebermos a bênção do perdão. 
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Pres. –  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. 

R.: Amen. 

 

Pres. –  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 seus Apóstolos, 

para receberem o poder de perdoar os pecados, 

pelo nosso ministério vos livre de todo o mal 

e vos encha do Espírito Santo. 

R.: Amen. 

 

Pres. –  O Espírito Consolador, 

que nos foi dado para remissão dos pecados 

e no Qual temos o poder de chegar ao Pai, 

purifique os vossos corações e os ilumine, 

para que anuncieis o poder do Senhor 

que vos chamou das trevas à sua luz admirável. 

R.: Amen. 

 

Pres. –  Reconciliados por Deus e com Deus, 

 Reconciliemo-nos também com os irmãos. 

 Saudai-vos na Paz de Cristo. 

 

 

Proclamação do louvor pela misericórdia de Deus 
 

Pres. –  Irmãos e irmãs: 

 Agora reconciliados,  

 exaltemos o poder e a misericórdia de Deus,  

 manifestadas hoje em nosso favor, 

 cantando como Maria. 

 
 



Celebração Penitencial – QUARESMA 2011 – Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende 

 

17 

Cântico de Acção de graças 

Magnificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oração de conclusão da acção de graças 
Pres. –  Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, 

Vós criastes o homem de maneira admirável 

e mais admiravelmente ainda o remistes, 

e não o abandonais quando pecador, 

antes continuais a amá-lo com amor de pai. 

Vós 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; 

Vós enviastes o Espírito Santo aos 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, 

cantando um cântico novo, 

com a voz, com o coração e as 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 – Amen. 
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Bênção final e despedida 

 

Pres – O Senhor esteja convosco! 

R.: Ele está no meio de nós. 

 

Pres – Deus todo-poderoso  

 afaste de vós toda a adversidade 

 e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos. 

R.: Amén. 

 

Pres – O Senhor dirija os vossos corações 

 na caridade de Deus e na paciência de Cristo, 

  para que possais viver numa vida nova e em tudo agradar a Deus. 

R.: Amén. 

 

Pres – Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, 

 para que tomeis parte na herança dos Santos, no Céu. 

R.: Amén. 

 

Pres – Abençoe-vos o Deus Todo-poderoso 

 Pai, Filho e Espírito Santo! 

R.: Amén. 

 

Pres. – O Senhor perdoou os vossos pecados. 

   Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
R.: Graças a Deus. 

 

 

Vitória, tu reinarás! 

Ó cruz, tu nos salvarás! 

 

Estenda-se a todo o mundo 

Teu reino de redenção. 

Ó cruz, manancial fecundo, 

De amor e consolação. 

 

Vitória, tu reinarás! 

Ó cruz, tu nos salvarás! 

 

O Filho, em ti pregado, 

Morrendo, nos resgatou. 

Por ti, lenho abençoado, 

A vida no mundo entrou. 
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Coro: Nós somos o povo do Senhor: 

 fomos reunidos em seu nome. 

 

Povo convocado pela palavra dos profetas, 

povo reunido em Cristo Senhor. 

 

Povo nascido das águas do Baptismo, 

povo marcado pelo selo do Espírito. 

 

Povo enxertado em Cristo, vinha santa, 

vinha que produz os frutos da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta celebração foi preparada para poder ser feita em qualquer Paróquia. Os textos bíblicos e as orações 

foram recolhidas e adaptadas a partir do Ritual da Penitência e dos modelos de celebrações penitenciais 

para a Quaresma. A escolha do tema tem a ver com a dinâmica da (com)paixão e com a situação de Crise 

Económica em que vivemos, numa tomada de consciência para a necessidade de vivermos a Solidariedade 

cristã com base nas Obras de Misericórdia. Os textos de meditação para o exame de consciência foram 

recolhidos, reordenados e adaptados, a partir da “Via Sacra com as obras de misericórdia”, do P. A. 

Sílvio Couto, Ed. Paulinas, Prior Velho 2007. 


