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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA1
No dia em que minha santidade / 
em suas vidas rebrilhar, / de toda 
a terra vou reuni-los, / com água 
pura vou lavá-los / e um novo espí-
rito lhes dar!
1. Haverei de retirá-los do meio das 
nações, / haverei de reuni-los de 
todos os países / e de volta levarei 
vocês todos a sua terra.
2. Haverei de derramar sobre vocês 
uma água pura, / de suas imundí-
cies serão purificados; / sim, serão 
purificados de toda idolatria.
3. Dar-lhes-ei um novo espírito e 
um novo coração; / tirarei de seu 
peito este coração de pedra, / no 
lugar colocarei novo coração de 
carne.
4. Haverei de derramar meu Espí-
rito em vocês / e os farei caminhar 
obedecendo a meus preceitos; / 
que observem meus mandamentos 
e guardem a minha lei.
5. E haverão de habitar aquela terra 
prometida, / e que nos tempos do 

passado eu doei a seus avós, / e se-
rão sempre o meu povo e eu serei, 
serei seu Deus.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus 
e a constância de Cristo, esteja con-
vosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
neste santo tempo quaresmal, 
somos chamados a uma sincera 
conversão, a mudar nossa manei-
ra de pensar e de agir, confiando 
realmente no Senhor e trilhando 
seus caminhos. A verdadeira li-
bertação é graça do Espírito, mas 
dependerá também do nosso es-
forço de conversão. Que esta Eu-
caristia nos alimente com a Pala-
vra e o com o Pão da Vida Eterna 
e nos permita dar bons frutos de 
conversão.

ATO PENITENCIAL3
P. De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

(Silêncio)
P. Senhor, que fazeis passar da mor-
te para a vida quem ouve a vossa 
Palavra, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que quisestes ser levanta-
do da terra, para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos submeteis ao jul-
gamento da vossa cruz, tende pie-
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-

cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

ORAÇÃO4
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, fonte 
de toda misericórdia e de toda bon-
dade, vós nos indicastes o jejum, a 
esmola e a oração como remédio 
contra o pecado. Acolhei esta con-
fissão da nossa fraqueza para que, 
humilhados pela consciência de 
nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O maior desejo de Deus é que 
sejamos salvos e libertos. Confian-
do em sua Palavra que ouviremos, 
acolhamos seu convite à conversão.

PRIMEIRA LEITURA
(Ex 3, 1-8a.13-15)5

Leitura do Livro do Êxodo. Na-
queles dias, 1Moisés apascentava 
o rebanho de Jetro, seu sogro, sa-
cerdote de Madiã. Levou um dia, o 
rebanho deserto adentro e chegou 
ao monte de Deus, o Horeb. 2Apare-
ceu-lhe o anjo do Senhor numa cha-
ma de fogo, do meio de uma sarça. 
Moisés notou que a sarça estava em 
chamas, mas não se consumia, e 
disse consigo: 3“Vou aproximar-me 
desta visão extraordinária, para ver 
porque a sarça não se consome”. 
4O Senhor viu que Moisés se apro-
ximava para observar e chamou-o 
do meio da sarça, dizendo: “Moi-
sés! Moisés!” Ele respondeu: “Aqui 
estou”. 5E Deus disse: “Não te apro-
ximes! Tira as sandálias dos pés, 
porque o lugar onde estás é uma 
terra santa”. 6E acrescentou: “Eu 
sou o Deus de teus pais, o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó”. Moisés cobriu o rosto, pois 
temia olhar para Deus. 7E o Senhor 
lhe disse: “Eu vi a aflição do meu 
povo que está no Egito e ouvi o seu 
clamor por causa da dureza de seus 
opressores. Sim, conheço os seus 
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sofrimentos. 8Desci para libertá-los 
das mãos dos egípcios, e fazê-los 
sair daquele país para uma terra 
boa e espaçosa, uma terra onde 
correm leite e mel. 13Moisés disse 
a Deus: “Sim, eu irei aos filhos de 
Israel e lhes direi: ‘O Deus de vossos 
pais enviou-me a vós’. Mas, se eles 
perguntarem: ‘Qual é o seu nome?’ 
o que lhes devo responder?” 14Deus 
disse a Moisés: “Eu Sou aquele que 
sou”. E acrescentou: “Assim respon-
derás aos filhos de Israel: ‘Eu sou’ 
enviou-me a vós’”. 15E Deus disse 
ainda a Moisés: “Assim dirás aos 
filhos de Israel: ‘O Senhor, o Deus 
de vossos pais, o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaac e o Deus de Jacó, en-
viou-me a vós’. Este é o meu nome 
para sempre, e assim serei lembra-
do de geração em geração. – Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                 102(103)6
O Senhor é bondoso e compassivo!
1. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor � e todo o meu ser, seu santo 
nome! / Bendize, ó minha alma ao 
Senhor, não esqueças de nenhum 
de seus favores!
2. Pois ele te perdoa toda culpa / e 
cura toda a tua enfermidade; / da 
sepultura ele salva a tua vida / e te 
cerca de carinho e compaixão.
3. O Senhor é indulgente, é favorá-
vel, / é paciente, é bondoso e com-
passivo. / Quanto os céus por sobre 
a terra se elevam, / tanto é grande o 
seu amor aos que o temem.

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 10, 1-6. 10-12)

7
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. 1Irmãos, não 
quero que ignoreis o seguinte: os 
nossos pais estiveram todos debai-
xo da nuvem e todos passaram pelo 
mar; 2todos foram batizados em 
Moisés, sob a nuvem e pelo mar; 3e 
todos comeram do mesmo alimen-
to espiritual, 4e todos beberam da 
mesma bebida espiritual; de fato, 
bebiam de um rochedo espiritual 
que os acompanhava - e esse roche-
do era Cristo. 5No entanto, a maior 
parte deles desagradou a Deus, 
pois morreram e ficaram no deser-
to. 6Esses fatos aconteceram para 
serem exemplos para nós, a fim 
de que não desejemos coisas más, 
como fizeram aqueles no deserto. 
10Não murmureis, como alguns de-
les murmuraram, e, por isso, foram 
mortos pelo anjo exterminador. 
12Portanto, quem julga estar de pé 

tome cuidado para não cair. – Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus

ACLAMAÇÃO8
Jesus Cristo, sois bendito, o Ungido 
de Deus Pai!
Convertei-vos, nos diz o Senhor, 
porque o Reino dos céus está perto.

EVANGELHO
(Lc 13,1-9)9

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 1Naquele tempo, vieram algu-
mas pessoas trazendo notícias a 
Jesus a respeito dos galileus que 
Pilatos tinha matado, misturando 
seu sangue com o dos sacrifícios 
que ofereciam. 2Jesus lhes respon-
deu: “Vós pensais que esses gali-
leus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus, por terem 
sofrido tal coisa? 3Eu vos digo que 
não. Mas se vós não vos conver-
terdes, ireis morrer todos do mes-
mo modo. 4E aqueles dezoito que 
morreram, quando a torre de Siloé 
caiu sobre eles? Pensais que eram 
mais culpados do que todos os ou-
tros moradores de Jerusalém? 5Eu 
vos digo que não. Mas, se não vos 
converterdes, ireis morrer todos 
do mesmo modo”. 6E Jesus contou 
esta parábola: “Certo homem tinha 
uma figueira plantada na sua vinha. 
Foi até ela procurar figos e não en-
controu. 7Então disse ao vinhateiro: 
‘Já faz três anos que venho procu-
rando figos nesta figueira e nada 
encontro. Corta-a! Por que está ela 
inutilizando a terra?’ 8Ele, porém, 
respondeu: ‘Senhor, deixa a figueira 
ainda este ano. Vou cavar em volta 
dela e colocar adubo. 9Pode ser que 
venha a dar fruto. Se não der, então 
tu a cortarás”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA10

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
Criador do céu e da terra, / e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nas-
ceu da Virgem Maria; / padeceu 
sob Pôncio Pilatos, / foi crucifica-
do, 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 san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai 
que nos oriente em nosso caminho 
de conversão e renovação. Supli-
quemos:
T. Guiai-nos, ó Pai, em nossa con-
versão. 
1. Senhor, no meio da opressão, Vós 
ouvistes o clamor do vosso povo e 
viestes libertá-lo; concedei a todos 
os povos que têm seus direitos vio-
lados a graça de serem libertos de 
toda opressão e maldade.
2. Senhor, Vós que nos indicastes o 
caminho de conversão para alcan-
çarmos a verdadeira liberdade, mo-
vei nossos corações ao sincero arre-
pendimento de nossos pecados.
3. Senhor, Vós que amais tanto vos-
so povo, inspirai aos poderes de-
mocráticos a urgência de políticas 
públicas que sustentem o exercício 
crítico da cidadania diante do velho 
vício da corrupção.

(Outras intenções da Comunidade)

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 
T. Pai misericordioso e compassivo, 
/ que governais o mundo com jus-
tiça e amor, / dai-nos um coração 
sábio para reconhecer a presença 
do vosso Reino entre nós. / Em sua 
grande misericórdia, Jesus, / o Fi-
lho amado, habitando entre nós / 
testemunhou o vosso infinito amor 
/e anunciou o Evangelho da fra-
ternidade e da paz. / Seu exemplo 
nos ensine / a acolher os pobres e 
marginalizados, / nossos irmãos e 
irmãs, / com políticas públicas jus-
tas, / e sejamos construtores de 
uma sociedade humana e solidá-
ria. / O divino Espírito acenda em 
nossa Igreja / a caridade sincera e 
o amor fraterno; / a honestidade e 
o direito resplandeçam em nossa 
sociedade / e sejamos verdadeiros 
cidadãos do “novo céu e da nova 
terra”./ Amém.
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APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

13

1. Nossos dons apresentamos / em 
memória do Cordeiro; / revivemos 
os seus passos; / somos povo cami-
nheiro!
Eis que o novo nascimento / da hu-
mana criatura / É sinal da Páscoa 
nova: / Nesta mesa já fulgura!
2. É feliz quem persevera / na jus-
tiça e na verdade, / espalhando o 
bom perfume / e o frescor da cari-
dade!
3. Nossa terra – grande ventre! – / É 
o lugar da esperança; / Somos todos 
cultivados / no jardim da Aliança!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Ó Deus de bondade, concedei-
-nos por este sacrifício que, pe-
dindo perdão de nossos pecados, 
saibamos perdoar a nossos seme-
lhantes. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio da Quaresma I)

15
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Vós concedeis aos cristãos 
esperar com alegria, cada ano, a 
festa da Páscoa. De coração purifi-
cado, entregues à oração e à prática 
do amor fraterno, preparamo-nos 
para celebrar os mistérios pascais, 
que nos deram vida nova e nos 
tornaram filhas e filhos vossos. Por 
essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os san-
tos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer 
ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 

nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, São Paulo, patrono da 
nossa Arquidiocese, e todos os san-
tos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO1717
1. 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, / mise-
ricórdia e bondade. / Na força da 
Eucaristia / permaneçamos em tua 
graça. / No mundo fruto produza-
mos / de conversão e caridade.
2. De nós tu cuidas, ó Senhor, / 
do pobre ouves os clamores, teus 
olhos volves para nós, / vês quem 
produz tamanhas dores. / Tu desces 
para libertar-nos / das mãos de nos-
sos opressores, / e nos conduzes ao 
teu Reino / nos concedendo teus 
favores. 
3. 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. 
4. 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 traba-
lharemos! / E se não dermos o que 
buscas, / tua sentença nós teremos. 
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ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, tendo 
recebido o penhor do vosso misté-
rio celeste, e já saciados na terra 
com o pão do céu, nós vos pedimos 
a graça de manifestar em nossa vida 
o que o sacramento realizou em 
nós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

RITOS FINAIS

BÊNÇÃO FINAL20

HINO DA CF 201921
1. “Eis que o Senhor fez conhecer a 
salvação / e revelou sua justiça às 
nações”. / Que, neste tempo qua-
resmal, 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.
2. Foi no deserto que Jesus nos en-
sinou / A superar toda ganância e 
tentação. / Arrependei-vos, eis que 

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

ONDE ESTÃO OS FRUTOS?
Enquanto avançamos no caminho 
da Quaresma, a Palavra de Deus 
vai nos advertindo: “se não fizer-
des penitência... se não vos con-
verterdes, perecereis...” (Lc 13,2-5). 
Ninguém de nós pode pretender 
que já está salvo e merece a sal-
vação. Os soberbos e os autossu-
ficientes não têm vez diante de 
Deus. A vida cristã autêntica é um 
esforço constante e humilde de 
colaboração com a graça de Deus.
A Quaresma nos chama a rever a 
vida, a fazer penitência e a pro-
gredir na fidelidade a Deus e na 
vida santa. Deus espera de nós 
os frutos da verdadeira conver-
são e da santidade. A parábola 
da figueira inútil, cheia de folhas, 
mas sem frutos, que Jesus conta 
no Evangelho de hoje (Lc 13, 6-9), 
serve como advertência para to-
dos nós e nos questiona: somos 
também nós como essa figueira? 
Seria arriscado levar a vida des-
preocupada e fria, sem os frutos 
de conversão e vida cristã... Que 
frutos Deus já pode encontrar em 
nós?
Nossa sorte é que o divino “cuida-
dor das figueiras” tem misericór-
dia e paciência, dando-nos novas 
chances. Mas fica a certeza: cedo 
ou tarde, os frutos precisam apa-
recer! Seria terrível, chegar dian-
te de Deus e ter de ouvir essa re-
preensão: “servo inútil... figueira 
estéril, o que fizeste de tua vida? 
Como aproveitaste tantas opor-
tunidades, ao longo da vida, para 
realizares o bem?”!

A advertência vale para cada um 
de nós. E vale também para a 
Igreja e cada comunidade, insti-
tuição e organização da Igreja de 
Cristo. Não podemos ser “figuei-
ras estéreis”, talvez, enfeitadas 
com muitas folhas mas, sem fru-
tos... Nosso sínodo arquidiocesa-
no também é um chamado à con-
versão e à renovação pastoral. O 
sínodo está nos levando a tomar 
consciência sobre nossa situação, 
se estamos produzindo os frutos 
que Deus espera da Igreja em São 
Paulo, de cada paróquia e organi-
zação eclesial e pastoral? 
No próximo sábado, dia 30 de 
março, será aberto em cada uma 
das Regiões Episcopais o 2º ano 
do nosso sínodo arquidiocesano. 
Continua o chamado a fazer o 
“caminho de comunhão, conver-
são e renovação missionária” em 
toda a nossa Arquidiocese. Neste 
ano, realizam-se as assembleias 
do sínodo nas Regiões Episco-
pais e nos Vicariatos ambientais. 
E, nas paróquias, o caminho do 
sínodo continua, com atividades 
próprias, conforme orientações 
da Carta Pastoral já disponível 
para todos nas paróquias. Convi-
do todos a tomarem parte nessas 
iniciativas paroquiais do sínodo, 
neste ano.
Enquanto isso, façamos penitên-
cia e peçamos que Deus tenha 
misericórdia de nós, de nossa 
lentidão em nos convertermos! E 
que o Espírito Santo nos ajude a 
produzir os frutos de “conversão 
e renovação missionária”, tão ne-
cessários em nossa Igreja! 

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
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o tempo já chegou. / tempo de Paz, 
Justiça e reconciliação.
3. Em Jesus Cristo uma nova aliança 
/ Quis o Senhor com o seu povo ins-
taurar. / Um novo reino de justiça 
e esperança, / fraternidade, onde 

todos têm lugar.
4. Ser um profeta na atual socieda-
de, / Da ação política, com fé, parti-
cipar / é o dom de Deus que faz, do 
amor, fraternidade, / e bem comum 
faz bem de todos se tornar!


