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Tempo da Quaresma 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
I É Agora o tempo favorável (Quarta-feira de cinzas; 

1° e 2° Domingo) 

 
Antífona  
Em nome de Cristo nós vos suplicamos: 
Deixai-vos reconciliar com Deus! 
 
É agora o tempo favorável 
É agora o dia da salvação. 
 

🕂Buscai o Senhor enquanto pode ser achado 

Invocai enquanto ele está perto! 
 

🕂Abandone o ímpio seu caminho 

E o homem injusto suas maquinações 
 

🕂Volte ao Senhor, que terá piedade dele 

Volte para Deus, que é generoso no perdão! 
 
II O Senhor Deus é misericórdia (3° e 5° Domingo) 

 
O Senhor Deus é misericórdia, 
De vós Ele tem compaixão. 
Ele é a vida eterna, 
O pleno caminho de libertação 
 

🕂Criai em vós um novo coração, 

Convertei-vos de todo o pecado. 
Para que afligir-vos com a morte? 
Vivereis e sereis sempre amados. 
 

🕂Voltai-vos para Deus, povo eleito, 

Achegai-vos, vivei na bondade. 
Generoso em perdão e amor 
É o Senhor da justiça e verdade. 
 

🕂Voltareis destas terras estranhas, 

Com mão forte Deus vos livrará. 
Perseverai no querer do Senhor, 
Do seu povo Ele não se esquecerá 
 
III Alegra-te, Jerusalém (4° Domingo) 

 
Alegra-te, Jerusalém,  
e quem no mundo te quer bem;  
se junte alegre para a festa,  
quem só curtia a tristeza.  
Contentes com satisfação,  
transbordem de consolação! 
 

🕂Que alegria quando ouvi que me disseram: 

"Vamos à casa do Senhor!" 
- E agora nossos pés já se detêm, 

Jerusalém, em tuas portas. 
 

🕂Jerusalém, cidade bem edificada  

num conjunto harmonioso; 
- Para lá  sobem as tribos de Israel, 
as tribos do Senhor. 
 

🕂Para louvar, segundo a lei de Israel, 

o nome do Senhor. 
- A sede da justiça lá está 
e o trono de Davi. 
 

ATO PENITENCIAL 
 
I Ato Penitencial  

 

🕂Senhor que nos mandastes perdoar-nos mutuamente 

Antes de nos aproximar do vosso altar 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 

🕂Cristo, que na cruz destes perdão aos pecadores 

 
Cristo, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
 

🕂Senhor, que confiastes à vossa Igreja  

o ministério da reconciliação 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 

II Ato Penitencial 

 

🕂Senhor, que fazeis passar da morte para a vida  

quem ouve a vossa palavra, Tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
 

🕂Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra  

para atrair-nos a vós, Tende piedade de nós. 
 
Ó Cristo, tende piedade de nós. 
 

🕂Senhor, que nos submetestes ao julgamento  

da vossa cruz, tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
 
I Senhor, tende piedade (Quando for rezado o 
“Confesso a Deus” canta-se em seguida) 

 
Senhor, tende piedade de nós 



Senhor, tende piedade de nós 
 
Cristo, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós, de nós. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
Jesus Cristo, sois bendito 
O Ungido de Deus Pai! 
 
1º domingo  
O homem não vive somente de pão 
Mas de toda palavra da boca de Deus. 
 
2º domingo  
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai 
Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. 
 
3º domingo  
Convertei-vos, nos diz o Senhor 
Porque o Reino dos céus está perto. 
 
4º domingo  
Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: 
Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti. 
 
5º domingo  
Agora, eis o que diz o Senhor: 
 de coração convertei-vos a mim 
Pois sou bom compassivo e clemente. 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 
 
I Pecador, agora é tempo 

 

🕂Pecador, agora é tempo de pesar e de temor: 

Serve a Deus, despreza o mundo, já não seja pecador! 
 

🕂Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror: 

Contemplando a cruz de Cristo, já não seja pecador! 
 

🕂Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais 

horror 
Filho acorda dessa morte, já não seja pecador. 
 

🕂Passam meses, passam anos, sem que busques teu 

Senhor. 
Como um dia para o outro, assim morre o pecador! 
 

🕂Pecador arrependido, pobrezinho pecador, 

Vem, abraça-me contrito, com teu Pai, teu criador! 
 

🕂Compaixão, misericórdia vos pedimos, redentor: 

Pela virgem, Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor!  
 

🕂Converter ao Evangelho, 

Na palavra acreditar,  
Caridade e penitência, 
Quem as cinzas abraçar. 
Não esqueças: somos pó 
e ao pó vamos voltar. 
 

🕂Não as vestes, mas o peito 

O Senhor manda rasgar. 
"Jejuai, mudai de vida.... 
Em sua face a chorar."  
Não esqueças: somos pó 
E ao pó vamos voltar. 
 

🕂Quão bondoso é nosso Deus, 

Inclinado a perdoar. 
Quem dos males se arrepende,  
Compaixão vai encontrar. 
Não esqueças: somos pó 
E ao pó vamos voltar 
 

🕂Chora e diz o sacerdote 

Entre a porta e o altar:  
"Pela vida do meu povo 
Vão meus lábios suplicar." 
Não esqueças: somos pó 
E ao pó vamos voltar. 
 

🕂Convertei-vos, povo meu, 

Do Senhor vamos lembrar.  
Eis o tempo prometido, 
As ovelhas vem salvar.  
Não esqueças: somos pó 
E ao pó vamos voltar. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I Criai em nós (Quarta-feira de cinzas, 1° e 2° 
domingo) 

 
Criai em nós um coração que seja puro. 
Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante. 
Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor: 
Misericórdia! 
 

🕂Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. 

Atendei a minha prece, ao meu clamor. 
Porque sois o meu abrigo e fortaleza, 
Sois a vida, sois amparo protetor 
 

🕂A minh’alma, ó Senhor, de vós tem sede, 

Como a terra sedenta e sem água. 
De ser salvo, me concedei a alegria; 
Perdoai-me toda culpa, toda mágoa 
 

🕂Esta terra, ó Senhor, favorecestes; 

Perdoastes o pecado ao vosso povo. 
Vós sois bom, sois clemente, sois perdão, 
Vós sois, Senhor, o Deus de amor a quem invoco. 



II Nossos dons apresentamos (3° e 5° Domingo) 

 

🕂Nossos dons apresentamos 

Em memória do Cordeiro; 
Revivemos os seus passos; 
Somos povo caminheiro! 
 
Eis que o novo nascimento 
Da humana criatura 
É sinal da Páscoa nova: 
Nesta mesa já fulgura! 
 

🕂É feliz quem persevera 

Na justiça e na verdade, 
Espalhando o bom perfume 
E o frescor da caridade! 
 

🕂Nossa terra, grande ventre! 

É o lugar da esperança 
Somos todos cultivados 
No jardim da Aliança! 
 
III Este pranto em minhas mãos (4° Domingo) 

 

🕂Muito alegre eu te pedi o que era meu. 

Partir! Um sonho tão normal. 
Dissipei meus bens, o coração também. 
No fim, meu mundo era irreal. 
 
Confiei no teu amor e voltei. 
Sim, aqui é meu lugar! 
Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou 
este pranto em minhas mãos. 
 

🕂Mil amigos conheci; disseram adeus. 

Caiu, a solidão em mim. 
Um patrão cruel levou-me a refletir: 
meu Pai, não trata um servo assim. 
 

🕂Nem deixaste-me falar da ingratidão; 

morreu, no abraço, o mal que eu fiz. 
Festa, roupa nova, o anel, sandália aos pés; 
voltei à vida; sou feliz. 
 

 
III Todo povo sofredor (Opcional) 

 
Todo povo sofredor o seu pranto esquecerá 
Pois o que plantou na dor na alegria colherá! 
 

🕂Retornar do cativeiro,  

Fez-se sonho verdadeiro, 
Sonho de libertação. 
Ao voltarem os exilados,  
Deus trazendo os deportados, 
Libertados pra Sião! 
 

🕂 Nós ficamos tão felizes, 

Nossa boca foi sorrisos, 
Nossos lábios só canções! 
Nós vibramos de alegria 
"O Senhor fez maravilhas", 
publicaram as nações! 
 

🕂Ó Senhor, Deus poderoso, 

Não esqueçais o vosso povo 
A sofrer na escravidão. 
Nos livrai do cativeiro, 
Qual chuvada de janeiro 
Alagando o sertão. 
 

🕂Semeando na agonia,  

Espalhando cada dia  
A semente do amanhã 
A colheita é uma alegria,  
Muito canto e euforia 
É fartura, é Canaã. 
 

SANTO 
 
I Santo 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor,  
Hosana nas alturas! 
 
II Santo 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor,  
Hosana nas alturas! 
 

CORDEIRO 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Dai-nos a paz. 
 

COMUNHÃO 
 
I Agora o tempo se cumpriu  
(Quarta-feira de cinzas) 

 
Agora o tempo se cumpriu, o Reino já chegou, 
Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho! 
  

🕂Feliz aquele homem que não anda 

Conforme os conselhos dos perversos; 
  



🕂Que não entra no caminho dos malvados 

Nem junto aos zombadores vai sentar-se; 
  

🕂Mas encontra seu prazer na lei de Deus 

E a medita, dia e noite, sem cessar. 
  

🕂Eis que ele é semelhante a uma árvore 

Que à beira da torrente está plantada; 
  

🕂Ela sempre dá seus frutos a seu tempo 

E jamais as suas folhas vão murchar; 
  

🕂Pois Deus vigia o caminho dos eleitos 

Mas a estrada dos malvados leva à morte. 
 
II O homem não vive somente de pão  
(1° domingo) 

 
O homem não vive somente de pão 
Mas de toda palavra da boca de Deus 
 

🕂A Lei do Senhor Deus é perfeita, 

Conforto para a alma! 
O testemunho do Senhor é fiel, 
Sabedoria dos humildes. 
 

🕂Os preceitos do Senhor são precisos, 

Alegria ao coração. 
O mandamento do Senhor é brilhante, 
Para os olhos é uma luz. 
 

🕂É puro o temor do Senhor, 

Imutável para sempre. 
Os julgamentos do Senhor são corretos 
E justos igualmente. 
 

🕂Mais desejáveis do que o ouro são eles, 

Do que o ouro refinado; 
Suas palavras são mais doces que o mel, 
Que o mel que sai dos favos. 
 

🕂Que vos agrade o cantar dos meus lábios 

E a voz da minha alma; 
Que ela chegue até vós, ó Senhor; 
Meu Rochedo e Redentor. 
 
III Então da nuvem luminosa (2° Domingo) 

 
Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: 
"Este é meu Filho amado, escutem sempre o que ele 
diz!" 
 

🕂Transborda um poema do meu coração: 

Vou cantar-vos, ó rei, esta minha canção. 
 

🕂Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! 

Porque Deus, para sempre, vos deu sua benção. 
 

🕂Levai vossa espada de glória no flanco 

Herói valoroso, no vosso esplendor. 
 

🕂Saí para a luta no carro de guerra 

Em defesa da fé, da justiça e verdade! 
 

🕂Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim; 

Vosso cetro real é sinal de justiça. 
 

🕂Vós amais a justiça e odiais a maldade. 

É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo. 
 
IV Aqui estamos, ó Senhor (3° Domingo) 

 

🕂Aqui estamos, ó Senhor 

No Monte Santo irmanados 
Tu nos atrais ao teu clarão 
Quem ver-te, fica fascinado 
O teu amor não se consome 
É sempre vivo, é eterno 
Te dás com prodigalidade 
Ao que tem coração aberto 
 
A Ti, Senhor, nós nos voltamos 
Pois nos perdoas dos pecados 
Tu és bondoso e compassivo 
Misericórdia e bondade 
Na força da Eucaristia 
Permaneçamos em tua graça 
No mundo fruto produzamos 
De conversão e caridade 
 

🕂De nós tu cuidas, ó Senhor 

Do pobre ouves os clamores 
Teus olhos volves para nós 
Vês quem produz tamanhas dores 
Tu desces para liberta-nos 
Das mãos de nosso opressores 
E nos conduzes ao teu Reino 
Nos concedendo teus favores 
 

🕂Em fontes puras, ó Senhor 

Em Ti nós somos batizados 
O Teu amor reluz em nós 
Do mal nós somos libertados 
Do mesmo Vinho nós bebemos 
Com mesmo Pão nós nos fartamos 
És Tu, ó Cristo, nossa força 
Tua vontade, pois façamos 
 

🕂Tu nos fecundas, ó Senhor 

Pra produzirmos muitos frutos 
Ao nosso encontro hás de vir 
Colher aquilo que é justo 
Se hoje tu não os encontras 
Espera que trabalharemos! 
E se não dermos o que buscas 
Tua sentença nós teremos 
 



V Feliz o homem (4° Domingo) 

 
Feliz o homem que da culpa é absolvido 
E convidado para a ceia do Senhor! 
No lar paterno, com o Cristo é revestido 
Da veste nova que seu Pai lhe preparou 

 

🕂Feliz o homem cuja falta é perdoada, 

Que foi no sangue do Senhor purificada! 
 

🕂Feliz o homem que caminha na verdade, 

Em cuja alma não há mais duplicidade! 
 

🕂Feliz o povo que confessa seu pecado, 

Porque será pelo Senhor purificado! 
 

🕂Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor, 

E seus caminhos vai trilhando com amor! 
 

🕂Feliz aquele que confia em seu nome: 

Seu coração não sentirá, jamais, a fome! 
 

🕂Quem se confia ao Senhor, sinceramente 

E envolvido pela graça, inteiramente! 
 

🕂Felizes todos os de reto coração! 

Louvai a Deus, porque ele é graça e compaixão! 
 

🕂Misericórdia e bondade é o Senhor! 

Povo remido, cantai hoje seu louvor! 
 
VI Mulher, ninguém te condenou? (5° Domingo) 

 

🕂De madrugada, retornando ao templo, 

Jesus reuniu-se com aquele povo, 
E ensinando-lhes sobre o amor, 
Dizia coisas que jamais ouvidas. 
E, entretanto, quiseram prová-lo 
Os fariseus e os mestres da lei, 
Ao entregarem aquela mulher, 
Não hesitavam em apedrejá-la 
 
Mulher, ninguém te condenou? 
Não, ninguém me condenou! 
Nem eu te condenarei 
Vai e não peques mais 
Vai e não peques mais 
 

🕂Ali estavam os acusadores 

Para tramar a morte de Jesus, 
E, persistindo em interrogá-lo, 
Com artimanhas, mostravam a Lei 
Que tinha sido escrita por Moisés: 
- Por isso temos um motivo justo 
O que tu dizes sobre este preceito, 
O que tu falas sobre este assunto? 
 

🕂Eles armados com pedras nas mãos, 

Estavam prontos para condenar 
Aquela pobre mulher indefesa, 
E sem mais chances para caminhar. 
Quando, inclinado no chão a escrever 
Jesus pergunta dentre todo o povo: 
Se alguém não peca, que seja o primeiro 
Apedrejá-la é um motivo novo? 
 

🕂Todos aqueles, ao ouvirem isto 

Foram aos poucos desistindo disso. 
Jesus ficou sozinho com a mulher 
Que se encontrava em meio àquele povo. 
Deus não protege a quem somente é justo 
Mas quer salvar também os pecadores 
Não condenar, é para isto que veio 
E dar sua vida para a salvação. 
 

🕂Só Deus assim é quem pode fazer 

A vida velha em nova transformar 
O Filho do Homem é o libertador 
E do pecado nos faz desviar 
É pela graça que nós somos salvos 
E sem Jesus o sinal é eficaz 
Ele liberta a humanidade inteira 
E em criaturas novas nos refaz. 
 
VII Reconciliai-vos com Deus (opcional) 
 
Reconciliai-vos com Deus, em nome de cristo rogamos, 
Que não recebais em vão Sua graça, seu perdão; 
Eis o tempo favorável, o dia da salvação! 
 

🕂Quem tem sede venha à fonte, 

Quem tem fome, venha à mesa, 
Vinho, trigo, leite e mel 
Comereis, manjar do céu! 
Vinde, vinde, e se me ouvirdes, 
Vida nova vivereis, 
Aliança nós faremos, 
Minhas promessas cumprirei! 
 

🕂Um sinal de vós farei, 

Das nações sereis o guia, 
Chamareis os que estão longe 
E virão todos um dia. 
Ao senhor vinde e buscai, 
Pois se deixa encontrar, 
Ao senhor vinde, invocai, 
Pois tão perto ele está! 
 

🕂O mau, deixe sua maldade, 

Pecador, deixe seus planos, 
Ao senhor volte e verá 
O perdão de seus enganos 
Meu pensar não é o vosso, 
Vosso agir não é o meu, 
Tão distantes um do outro, 
Quanto a terra está do céu! 



 

🕂Como a chuva cai do céu 

E não volta sem molhar, 
Sem encher de vida o chão, 
Sem nos dar o trigo e o pão. 
Assim faz minha palavra, 
Nunca volta a mim em vão, 
Sem fazer minha vontade, 
Sem cumprir sua missão! 
 

CANTO FINAL 
 

I O povo de Deus 

 

🕂O Povo de Deus no deserto andava, 

Mas, à sua frente, alguém caminhava. 
O Povo de Deus era rico de nada, 
Só tinha a esperança e o pó da estrada. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada 
Somente a tua graça me basta e mais nada.  

 

🕂O Povo de Deus também vacilava, 

Às vezes custava a crer no amor. 
O Povo de Deus chorando rezava, 
Pedia perdão e recomeçava. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada 
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. 
 

🕂O Povo de Deus também teve fome, 

E Tu lhe mandaste o pão lá do céu. 
O Povo de Deus cantando deu graças, 
Provou teu amor, teu amor não passa. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada 
Tu és alimento na longa jornada.  
 

🕂O Povo de Deus ao longe avistou 

A terra querida que o amor preparou. 
O Povo de Deus corria e cantava, 
E, nos seus louvores, teu poder proclamava. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada 
Cada dia mais perto da terra esperada.  
 
II HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 

🕂 “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação 

E revelou sua justiça às nações”. 
Que, neste tempo quaresmal, nossa oração 
Transforme a vida, nossos atos e ações. 
 
Pelo direito e a Justiça libertados, 
Povos, nações de tantas raças e culturas. 
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados. 
Somos em Cristo, hoje, novas criaturas. 
 

🕂Foi no deserto que Jesus nos ensinou 

A superar toda ganância e tentação. 
Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. 
Tempo de Paz, Justiça e reconciliação. 
 

🕂Em Jesus Cristo uma nova aliança 

Quis o Senhor com o seu povo instaurar. 
Um novo reino de justiça e esperança, 
Fraternidade, onde todos têm lugar. 
 
 
 


