
 

  

  

EENNTTRRAADDAA 
Refrão: Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão; 
é grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. 
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, E assim lhe devolveste tua paz e teu 
amor, Também, nos colocamos ao lado dos que vão Buscar no teu altar a graça do 
perdão. 
 
2. Revendo em Madalena a nossa própria fé, Chorando nossas penas diante dos teus 
pés Também, nós desejamos o nosso amor te dar Porque só muito amor nos pode 
libertar. 
 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, De erguer a nossa voz, de não desesperar, 
Olhando aquele gesto  que o bom ladrão salvou, Não foi, também, por nós,  teu 
sangue que jorrou? 
 
SALMO 
R.: PIEDADE, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE, POIS PECAMOS CONTRA VÓS!  
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-
me! Do meu pecado, todo inteiro, me lavai e apagai completamente a minha culpa./  
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, 
foi contra Vós, só contra Vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos Vossos 
olhos!/  
3. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó 
Senhor, não me afasteis de Vossa face nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito!/  
4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso! Abri 
meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará Vosso louvor!  
 
ACLAMAÇÃO 
Jesus Cristo, sois bendito, o Ungido de Deus Pai.  
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis os corações como em Meriba! 
 
CANTO PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 
1.Converter ao Evangelho, Na palavra acreditar. Caridade e penitência, quem as cinzas 
abraçar. Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar.  
2.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. 
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3.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. 
4.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. 
5.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. 
 
CANTO 2 
1. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor: serve a Deus, despreza o mundo, já 
não sejas pecador!/  
2. Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror: contemplando a cruz de Cristo, já 
não sejas pecador!/  
3. Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acorda  
dessa morte, já não sejas pecador./  
4. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor. Como um dia para o 
outro, assim morre o pecador!/  
5. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem, abraça-me contrito com teu Pai, 
teu criador!/  
6. Compaixão, misericórdia vos pedimos, redentor: pela Virgem, Mãe das Dores, 
perdoai-nos, Deus de amor! 
 
OFERTÓRIO 
Neste pão e neste vinho, O suor de nossas mãos, 
O trabalho e a  justiça Para todos os irmãos. 
1. Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos Dos pequenos e dos pobres, teus amados; 
Dos que lutam à procura de trabalho, Das crianças e anciãos abandonados. 
2. Ofertamos a firmeza e a coragem Dos que lutam em favor dos oprimidos, 
Dos famintos e sedentos de justiça E que são, por tua causa, perseguidos. 
3. Ofertamos ó Senhor toda a certeza na vitória do amor sobre o pecado 
Tua luz há de brilhar, vencendo a treva, sobre o mundo convertido e renovado 
 
OFERTÓRIO II 
1. Sê bendito senhor para sempre Pelos frutos das nossas jornadas! 
repartimos na mesa do reino anunciam a paz almejada! 
Senhor da vida, tu és a nossa salvação ao prepararmos a tua mesa, 
em ti buscamos ressureição 
2. Sê bendito senhor para sempre Pelos mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, Que nos leva a um novo horizonte! 
3. Sê bendito senhor para sempre pelas bençãos qual chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente! 



 

 
SANTO 
Santo, Santo, Santo é o Senhor (2x) 
Céus e a terra proclamam a Vossa glória Hosana Hosana nas alturas (2x) 
Bendito o que vem, em nome do Senhor Hosana Hosana nas alturas (2x) 
 
COMUNHÃO 
1- Ó pai, teu povo busca vida nova na direção da páscoa de Jesus. Em nossa fronte, o 
sinal de cinzas, na caminhada, vem ser força e luz! 
REF: Provai e vede como Deus é bom Feliz de quem no seu amor confia! 
Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na eucaristia. 
2- A nossa igreja, Ó pai, se faz caminho Na direção da páscoa de Jesus. Vem, nos ajuda 
a renascer das cinzas Na caminhada, vem ser força e luz. 
3- Quando, na vida, andamos no deserto E a tentação vem nos tirar a paz, 
A fortaleza e a palavra certa Em ti buscamos, Deus de nossos pais 
4- Peregrinamos entre luz e sombras A cruz nos pesa, o mal nos desfigura, 
Mas na oração e na palavra achamos A tua graça, que nos transfigura 
5- Ó Deus, conheces nosso sofrimento, Há muita dor, é grande a aflição Transforma 
em festa nossa dor-lamento, Acolhe os frutos bons da conversão 
6- Quando o pecado nos consome e fere, E em ti buscamos a paz do perdão, O nosso 
rio de aflição se perde No mar profundo do teu coração 
7- Porque ficar em coisas já passadas? O teu perdão liberta e nos renova. 
O teu amor nos abre nova estrada, Traz alegria e paz nos revigora. 

Final - HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE  

1. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. 

(Cf. Gn 1,2-15; 2,1-25). Desse Dom, fonte da vida, recordamos: (Cf. SI 36,10) 

Cuidadores, guardiões tu nos fizeste. (Cf. Gn 2,15) / R.: 

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o “bom samaritano” ensinou: ao passar 

por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu e cuidou.  

2. Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. (Cf. LS, esp. 

Cap. IV) É pra sempre ser cuidada e respeitada desde o início até seu termo natural. /  

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida; (Cf. Santo Irineu) ver felizes os teus filhos, 

tuas filhas; é a justiça para todos, sem medida; (Cf. Am 5,24). É formarmos, no amor, 

bela Família. /  


