
(omite-se o Hino de Louvor)

4. ORAÇÃO DO DIA
P.: OREMOS: Ó Deus, que por vosso 
Filho realizais de modo admirável a re-
conciliação do gênero humano, conce-
dei ao povo cristão correr ao encontro 
das festas que se aproximam, cheio de 
fervor e exultando de fé. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

L.: Inspirados pela Palavra do Senhor 
somos convidados a reconhecer que 
Deus nos oferece, de forma totalmente 
gratuita e incondicional, a vida eterna. 
Ouçamos com atenção. 

5. PRIMEIRA LEITURA 
2Cr 36,14-16.19-23

Leitura do Segundo Livro das Crônicas
Naqueles dias, todos os chefes dos sa-14

cerdotes e o povo multiplicaram suas 

infidelidades, imitando as práticas abo-

mináveis das nações pagãs, e profana-

ram o templo que o Senhor tinha santi-

ficado em Jerusalém. Ora, o Senhor 
15

Deus de seus pais dirigia-lhes frequente-

mente a palavra por meio de seus men-

sageiros, admoestando-os com solicitu-

de todos os dias, porque tinha compai-

xão do seu povo e da sua própria casa. 
16

Mas eles zombavam dos enviados de 

Deus, desprezavam as suas palavras, até 

que o furor do Senhor se levantou con-

tra o seu povo e não houve mais remé-

dio. Os inimigos incendiaram a casa de 19

Deus e deitaram abaixo os muros de 

Jerusalém, atearam fogo a todas as 

construções fortificadas e destruíram 

tudo o que havia de precioso. Nabuco-20

donosor levou cativos, para a Babilônia, 

todos os que escaparam à espada, e eles 

tornaram-se escravos do rei e de seus 

filhos, até que o império passou para o 

rei dos persas. Assim se cumpriu a 
21

4º DOMINGO DA QUARESMA

 Apesar das constantes infidelidades do povo, Deus nunca os abandonou e se os castigava era para que pudessem 
voltar para Ele. Assim acontece também em nosso tempo, Deus nunca nos abandona, mas está sempre esperando o nosso 
retorno, pois seu amor para conosco é infinito. Iniciemos nossa celebração cantando.
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1. CANTO DE ENTRADA
As misericórdias do Senhor       
Sl 118 / Ir. Kelly Patrícia

//: As misericórdias do Senhor / eter-
namente eu cantarei, / cantarei, eu 
cantarei. :\\

1. Celebrai o Senhor porque Ele é bom,  
/ porque o seu amor é para sempre.   

2. A casa de Israel repita: / "o seu amor 
é para sempre!" / A casa de Aarão 
repita: / "o seu amor é para sempre!" / 
Os que temem o Senhor repitam: / "o 
seu amor é para sempre!"

2. SAUDAÇÃO
P.: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T.: Amém.
P.: O Deus da esperança, que nos cu-
mula de toda alegria e paz em nossa fé, 
pela ação do Espírito Santo, esteja con-
vosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no Amor de Cristo!

3. ATO PENITENCIAL
P.: De coração contrito e humilde, a-
proximemo-nos do Deus justo e san-
to, para que tenha piedade de nós, 
pecadores.                                             (pausa)

1. Senhor, que nos mandastes per-
doar-nos mutuamente antes de nos 
aproximar do vosso altar, tende pie-
dade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

2. Cristo, que na cruz destes o perdão 
aos pecadores, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

3. Senhor, que confiastes à vossa Igreja 
o ministério da reconciliação, tende 
piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.

P.: Deus Todo-Poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.

palavra do Senhor pronunciada pela 

boca de Jeremias: “Até que a terra tenha 

desfrutado de seus sábados, ela repou-

sará durante todos os dias da desolação, 

até que se completem setenta anos.” 
22

No primeiro ano do reinado de Ciro, rei 

da Pérsia, para que se cumprisse a pala-

vra do Senhor pronunciada pela boca de 

Jeremias, o Senhor moveu o espírito de 

Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar 

em todo o seu reino, de viva voz e por 

escrito, a seguinte proclamação: “As-23

sim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, 

Deus do céu, deu-me todos os reinos da 

terra, e encarregou-me de lhe construir 

um templo em Jerusalém, que está no 

país de Judá. Quem dentre vós todos 

pertence ao seu povo? Que o Senhor, 

seu Deus, esteja com ele, e que se po-

nha a caminho.” Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

6. SALMO RESPONSORIAL           Sl 136

R.: Que se prenda a minha língua ao 
céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me 
esquecer!
1. Junto aos rios da Babilônia † nos 
sentávamos chorando, * com sauda-
des de Sião. Nos salgueiros por ali * 
penduramos nossas harpas. R.:

2. Pois foi lá que os opressores * nos 
pediram nossos cânticos; nossos guar-
das exigiam * alegria na tristeza: “Can-
tai hoje para nós * algum canto de 
Sião!” R.:

3. Como havemos de cantar † os canta-
res do Senhor * numa terra estran-
geira? Se de ti, Jerusalém, † algum dia 
eu me esquecer, * que resseque a 
minha mão! R.:

4. Que se cole a minha língua † e se 
prenda ao céu da boca, * se de ti não 
me lembrar! Se não for Jerusalém * mi-
nha grande alegria!  R.:

7. SEGUNDA LEITURA                    Ef 2,4-10

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios

RITOS INICIAIS
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Irmãos: Deus é rico em misericórdia. 4

Por causa do grande amor com que 
nos amou, quando estávamos mortos 5

por causa das nossas faltas, ele nos 
deu a vida com Cristo. É por graça que 
vós sois salvos! Deus nos ressuscitou 

6

com Cristo e nos fez sentar nos céus, 
em virtude de nossa união com Jesus 
Cristo. Assim, pela bondade que nos 7

demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis 
mostrar, através dos séculos futuros, a 
incomparável riqueza da sua graça. 
8Com efeito, é pela graça que sois sal-
vos, mediante a fé. E isso não vem de 
vós; é dom de Deus! Não vem das 9

obras, para que ninguém se orgulhe. 
10Pois é ele quem nos fez; nós fomos 
criados em Jesus Cristo para as obras 
boas, que Deus preparou de antemão 
para que nós as praticássemos.
Palavra do Senhor.
T.:  Graças a Deus!

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

     Louvor e glória a ti, Senhor, /Cristo 
Palavra de Deus.
Tanto Deus amou o mundo, que lhe 
deu seu Filho único; todo aquele que 
crer nele, há de ter a vida eterna.

9. EVANGELHO                                  Jo 3,14-21

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.
P.: † Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicode-
mos: Do mesmo modo como Moisés 14

levantou a serpente no deserto, assim 
é necessário que o Filho do Homem 
seja levantado, para que todos os que 

15

nele crerem tenham a vida eterna. 
16

Pois Deus amou tanto o mundo, que 
deu o seu Filho unigênito, para que 
não morra todo o que nele crer, mas, 
tenha a vida eterna. De fato, Deus 

17

não enviou o seu Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por ele. Quem nele 18

crê, não é condenado, mas, quem não 
crê, já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho unigênito. 
19Ora, o julgamento é este: a luz veio ao 
mundo, mas os homens preferiram as 
trevas à luz, porque suas ações eram 
más. Quem pratica o mal odeia a luz e 

20

não se aproxima da luz, para que suas 
ações não sejam denunciadas. Mas, 

21
 

quem age conforme a verdade aproxi-
ma-se da luz, para que se manifeste 

que suas ações são realizadas em 
Deus. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!

       10. HOMILIA

       11. PROFISSÃO DE FÉ
P.: Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T.: Criador do céu e da terra; / e em 
Jesus Cristo, seu único Filho nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e 
sepultado; / desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia; 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo;  / na 
Santa Igreja Católica, / na comunhão 
dos santos, / na remissão dos peca-
dos, / na ressurreição da carne, / na 
vida eterna. / Amém.

12. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA
P.: Deus amou de tal modo o mundo 
que lhe deu o seu Filho Unigênito. 
Apoiados no grande amor que Deus 
nos tem, oremos pela Igreja e por 
todos os homens, dizendo, confiantes:
T.: Ouvi-nos, Senhor!

1. Para que a Santa Igreja espalhada pe-
lo mundo faça penitência e se converta 
ao Evangelho, rezemos ao Senhor.

2. Para que este mundo não rejeite os 
mensageiros, que Deus lhe envia sem 
cessar, e preste ouvidos às palavras dos 
profetas, rezemos ao Senhor.

3. Para que neste tempo santo da Qua-
resma os cristãos se aproximem mais 
da luz de Cristo e pratiquem o que é 
bom aos olhos de Deus, rezemos ao 
Senhor.

4. Para que os pobres, os doentes e os 
que estão tristes, ponham toda a sua es-
perança no Senhor e acreditem que Jesus 
veio salvar-nos, rezemos ao Senhor.

5. Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade:
T.: Deus e Pai, / nós vos louvamos / pe-
lo vosso infinito amor / e vos agrade-
cemos / por ter enviado Jesus, / o 
Filho amado, nosso irmão. / Ele veio 
trazer paz e fraternidade à terra e, / 
cheio de ternura e compaixão, / sem-
pre viveu relações repletas / de per-
dão e misericórdia. / Derrama sobre 
nós o Espírito Santo, / para que, / com 

o coração convertido, / acolhamos o 
projeto de Jesus / e sejamos constru-
tores de uma sociedade justa / e sem 
violência, / para que, no mundo in-
teiro, / cresça o vosso Reino de liber-
dade, / verdade e de paz. / Amém!

13. CANTO DAS OFERENDAS
Eu te ofereço                          Pe. José Cândido da Silva 
1. Eu te ofereço / o meu viver, / o meu 
agir, meu pensamento. / A minha for-
ça, / minha fraqueza, / eu fui chamado 
para a doação.
Neste ofertório / renovarei / o meu 
desejo de servir, / mesmo sabendo / 
que nada sou, / eis-me Senhor, aqui 
estou.
2. Quem me seguir / terá que sofrer, / 
tomar a cruz e ser pregado. / A cruz 
sem ti, / quem vai suportar? / Porém 
contigo não é nada.

3. Minha alegria / é ser presença, / é 
ser sinal de esperança. / Farei da vida / 
a oblação / que Tu fizeste ao Pai de 
todos nós.

       14. CONVITE À ORAÇÃO
P.: Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de 
Cristo, possa oferecer um sacrifício 
que seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso.
T.: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P.: Ó Deus, concedei-nos venerar com 
fé e oferecer pela redenção do mundo 
os dons que nos salvam e que vos apre-
sentamos com alegria. Por Cristo, nos-
so Senhor.
T.: Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII 
Sobre reconciliação I                                    Missal p. 866                                       

P.: O Senhor esteja convoco.
T.: Ele está no meio de nós.
P.: Corações ao alto.
T.: O nosso coração está em Deus.
P.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T.: É nosso dever e nossa salvação.

P.: Na verdade, é justo e bom agrade-
cer-vos, Deus Pai, porque constante-
mente nos chamais a viver na felici-
dade completa. Vós, Deus de ternura e 
de bondade, nunca vos cansais de per-
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doar. Ofereceis vosso perdão a todos 
convidando os pecadores a entregar-
se confiantes à vossa misericórdia.
T.: Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!

Jamais nos rejeitastes quando quebra-
mos a vossa aliança, mas, por Jesus, 
vosso Filho e nosso irmão, criastes com 
a família humana novo laço de amiza-
de, tão estreito e forte, que nada pode-
rá romper. Concedeis agora a vosso 
povo tempo de graça e reconciliação. 
Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa 
Igreja, para que se volte para vós. Fazei 
que, sempre mais dócil ao Espírito 
Santo, se coloque ao serviço de todos.
T.: Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!

Cheios de admiração e reconhecimen-
to, unimos nossa voz à voz das multi-
dões do céu para cantar o poder de 
vosso amor e a alegria da nossa salva-
ção:

T.: Santo, Santo, Santo...

Ó Deus, desde a criação do mundo, 
fazeis o bem a cada um de nós para 
sermos santos como vós sois santo.
Olhai vosso povo aqui reunido e der-
ramai a força do Espírito, para que es-
tas oferendas se tornem o Corpo  e o † 
Sangue do Filho muito amado, no qual 
também somos vossos filhos. Enquan-
to estávamos perdidos e incapazes de 
vos encontrar, vós nos amastes de mo-
do admirável: pois vosso Filho – o justo 
e Santo – entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.
T.: Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!

       Antes porém, de seus braços aber-
tos traçarem entre o céu e a terra o 
sinal permanente da vossa aliança, 
Jesus quis celebrar a páscoa com seus 
discípulos. Ceando com eles, tomou o 
pão e pronunciou a bênção de ação de 
graças. Depois, partindo o pão, o deu a 
seus amigos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia 
reconciliar todas as coisas pelo sangue 
a ser derramado na cruz, tomou o cáli-
ce com vinho. Deu graças novamente, 
e passou o cálice a seus amigos, dizen-
do:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE 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!

       Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa 
páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje 
celebramos sua morte e ressurreição, 
esperando o dia feliz de sua vinda 
gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó 
Deus fiel, a vítima de reconciliação que 
nos faz voltar à vossa graça.
T.: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa.

Olhai, com amor, Pai misericordioso, 
aqueles que atraís para vós, fazendo-os 
participar no único sacrifício do Cristo. 
Pela força do Espírito Santo, todos se 
tornem um só corpo bem unido, no 
qual todas as divisões sejam superadas.
T.: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa.

Conservai-nos, em comunhão de fé e 
amor, unidos ao Papa Francisco, e ao 
nosso Bispo João. Ajudai-nos a traba-
lhar juntos na construção do vosso rei-
no, até o dia em que, diante de vós, 
formos santos com os vossos santos, 
ao lado da Virgem Maria, do seu espo-
so, São José e dos Apóstolos, com nos-
sos irmãos e irmãs já falecidos que 
confiamos à vossa misericórdia. Quan-
do fizermos parte da nova criação, en-
fim libertada de toda maldade e fra-
queza, poderemos cantar a ação de 
graças do Cristo que vive para sempre.
T.: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa.

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.
T.: Amém!

17. RITO DA COMUNHÃO
P.: Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T.: Pai nosso...

P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pe-
la vossa misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos de todos 

os perigos, enquanto, vivendo a espe-
rança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
T.: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre.

P.: 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 a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

T.: Amém.

P.: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco.
T.: O amor de Cristo nos uniu.

P.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus
Segue a saudação como de costume...

18. CORDEIRO DE DEUS

P.: Provai e vede como o Senhor é bom; 
feliz de quem nele encontra seu refú-
gio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo.
T.: Senhor, eu não sou digno a  de que ( )
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo a .( )

       19. CANTO DA COMUNHÃO
Eu vim para que todos tenham vida   

Pe. José Weber

“Eu vim para que todos tenham vida, / 
que todos tenham vida plenamente.”

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 po-
vo 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 é minha presen-
ça junto a todo sofredor / onde sofre o 
teu irmão eu estou sofrendo nele.

4. Entreguei a minha vida pela salva-ção 
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 a esperança. / On-
de salvas teu irmão tu me estás salvan-
do nele.

6. Não apago o fogo tênue do pavio 
que ainda fumega. / Reconstrói e rea-
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Possuir a Vida Eterna

O único caminho seguro para se 

ganhar a vida eterna é o do seguimen-

to de Jesus Cristo, por isso, a Liturgia da 

Igreja em todos os seus tempos coloca 

Jesus no centro de seu mistério. No 

Evangelho deste domingo somos con-

vidados a seguir Jesus Cristo pela Cruz 

e pela Luz, ou ainda, através da Cruz 

chegarmos à luz que é Ele próprio.

Quando Moisés, no Antigo Testa-

mento, ergueu uma serpente abrasa-

dora numa haste para que o povo 

pudesse ficar curado das ofensas das 

cobras, castigo dado por Deus pela infi-

delidade do povo, isto era uma ima-

gem, uma figura, daquele que seria 

elevado na Cruz, para curar toda a hu-

manidade do grande mal que sempre a 

devastou, o pecado. 

Na Cruz o Senhor cura os pecados 

do mundo e com sua ressurreição nos 

dá uma vida nova, pois Ele não veio 

para condenar, mas para salvar, reti-

rando das trevas todos aqueles que se 

perderam e se afastaram de sua pre-

sença. Afastando-nos das trevas, pela 

sua Cruz, Ele nos envolve pela sua luz, 

pela sua Ressurreição, e vivendo como 

filhos da luz nossas obras são de mise-

ricórdia e de conversão, obras estas 

que nos fazem viver melhor este tem-

po da Quaresma. 

Pela Cruz e Ressurreição possuí-

mos a vida eterna. Não iremos morrer 

na Cruz, pois Jesus já fez isso uma vez 

por todas, mas em nossa vida preci-

samos carregar nossas cruzes do dia a 

dia, cruzes que se unem à Cruz do 

Senhor e abre para nós a verdadeira 

luz, pois só podemos chegar à Res-

surreição quando já passamos pela 

Cruz. 

Sejamos filhos e filhas da luz pelo 

nosso bom exemplo de cristãos, a-

ceitando com paciência a Cruz que dia 

a dia precisamos carregar, na certeza 

de que iremos alcançar, após carregar 

a Cruz, a luz da Ressurreição, Jesus 

Cristo e o seu Reino.
Pe. Fábio Carlos de Araújo
Paróquia São Pedro e São Paulo

nima toda vida que se apaga. / Onde 
vive o teu irmão, tu me estás salvando 
nele.

7. Salvará a sua vida quem a perde, 
quem a doa. / Eu não deixo perecer ne-
nhum daqueles que são meus. / Onde 
salvas teu irmão, tu me estás salvando 
nele.

8. Da ovelha desgarrada Eu me fiz o 
Bom Pastor. / Reconduze, acolhe e 
guia, a quem de mim se extraviou. / 
Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes 
também nele.

9. Quem comer o Pão da vida, Eu o 
ressuscitarei, / e no reino do meu Pai 
teremos vida plenamente. / Onde to-
dos os irmãos serão eterna comunhão. 

        20. DEPOIS DA COMUNHÃO
P.: OREMOS: Ó Deus, luz de todo ser 
humano que vem a este mundo, ilumi-
nai nossos corações com o esplendor da 
vossa graça, para pensarmos sempre o 
que vos agrada e amar-vos de todo o 
coração.  Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.

        21. AVISOS DA COMUNIDADE

22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

P.: O Senhor esteja convosco.
T.:  Ele está no meio de nós.

P.: Deus, Pai de misericórdia, conceda 
a todos vós, como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa.
T.:  Amém.

P.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, vos guie nesta cami-
nhada quaresmal a uma verdadeira 
conversão.
T.:  Amém.

P.: O Espírito de sabedoria e fortaleza 
vos sustente na luta contra o mal, para 
poderdes com Cristo celebrar a vitória 
da Páscoa.
T.:  Amém.

P.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo.
T.:  Amém.

P.: Em nome do Senhor; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T.:  Graças a Deus.

23. CANTO FINAL                            à escolha
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HINO DA CF 2018
Letra: Frei Zilmar, OFM / Música: Pe. Wallison Rodrigues

1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da 
vida, a tua Igreja se propõe a superar. A 
violência que está nas mãos do mun-
do, 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 cria-
ção. - “Basta de guerra e violência, ó 
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 e 
uma nova terra: todos na roda da feliz 
fraternidade. 

5.  Tua Igreja tem o coração aberto, e 
nos ensina o amor a cada irmão. Em 
Jesus Cristo, acolhe, ama e perdoa, 
quem fez o mal, caiu em si, e quer 
perdão.  
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