
TEMPO DA QUARESMA / 2017 
 

CANTOS DE ENTRADA 
 

1. EIS O TEMPO DE CONVERSÃO 
Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai 
voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão! 
 

Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. * Dirigi os passos 
meus, em vós espero, ó Senhor. * Ele guia ao bom caminho quem 
errou e quer voltar, * ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. 

 

Viverei com o Senhor, ele é o meu sustento. * Eu confio mesmo 
quando minha dor não mais aguento. * Tem valor aos olhos seus 
meu sofrer e meu morrer. * Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. 

 
2. SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO 
Senhor eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão, é 
grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. 
 

Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe envolveste 
tua paz e teu amor. Também, nos colocamos ao lado dos que vão. 
Buscar o teu altar a graça do perdão. 
 

Revendo em Madalena a nossa própria fé. Chorando as 
nossas penas diante dos teus pés, também, nós 
desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos 
pode libertar. 

 
3. 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 nessa 
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 
nessa 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, cantado deu graças; Provou Teu amor, Teu 
amor que não passa. Também sou teu povo Senhor, e estou nessa 
estrada. Tu és alimento da longa jornada. 

 
4. ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI  

(somente para o 4º Domingo da Quaresma) 
 

Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar teu louvor! Em 
sua casa, somos felizes, participamos da ceia do amor. 
 

A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é 
luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá a salvação.  
 

O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa 
sentar e partilha conosco o seu Pão, somos irmãos ao redor deste 
altar.  

 

IMPOSIÇÃO DAS CINZAS E  
ASPERSÃO NA QUARESMA 

5. SENHOR, TENDE COMPAIXÃO 
Senhor, tende compaixão / do vosso povo que acolhe a 
conversão. / Reascendei em nós a chama batismal. / Oh! Dá-nos 
luz e vosso perdão! 
 

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! /Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! / Do meu pecado, todo inteiro, vem lavar-
me / 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! 
 

6. PECADOR AGORA É TEMPO 
Pecador agora é tempo de pesar e de temor: Serve a Deus, despreza o 
mundo, já não sejas pecador! 
 

Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror: contemplando a 
cruz de Cristo, já não sejas pecador! 

 

Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror: Filho, acorda 
dessa morte, já não sejas pecador! 
 

Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor: 
Como um dia para outro, assim morre o pecador! 

 

ATO PENITENCIAL 
7. MISERICÓRDIA, SENHOR! 
Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia! Senhor escuta o lamento e 
tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. 
 
8. QUERO CONFESSAR A TI 
Quero confessar a ti, ilumina minh´alma / Eu reconheço: sou 
pecador! / Diante de mim eu sei está sempre o meu pecado / Foi 
contra vós que eu pequei. KYRIE ELEISON / CHRISTE ELEISON / 
KYRIE ELEISON! 

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

9. GLÓRIA A VÓS, CRISTO! 
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!  
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus! 

 
(Cinzas) Oxalá ovísseis hoje a sua voz: não fecheis os corações como em Meriba! 
 

(1º Domingo) O homem não vive somente de pão, mas de toda a 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) Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único; todo aquele 
que crer nele há de ter a vida eterna! 
 

(4º Domingo) Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único; todo aquele 
que crer nele há de ter a vida eterna! 
 

(5º Domingo) Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; e onde eu 
estiver, ali estará meu servo. 
 

(Ramos) Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz; pelo 
que o Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 
10. SABES, SENHOR 
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este 
pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. 
 

Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, 
buscando a união. 
 



Sabemos que é difícil, os bens compartilhar, mas com a Tua graça, 
Senhor podemos dar. 
 

Olhando Teu exemplo, Senhor vamos seguir, fazendo o bem a 
todos, sem nada exigir. 

 
11. SÊ BENDITO, SENHOR  
Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos das nossas jornadas! Repartidos na 
mesa do reino, anunciam a paz almejada! 

 

Senhor da vida! Tu és a nossa salvação! Ao prepararmos a tua mesa, em ti 
buscamos ressurreição! 

 

Sê bendito, Senhor, para sempre pelos mares, os rios e as fontes! Nos 
recordam a tua justiça, que nos leva a um novo horizonte! 
 

Sê bendito, Senhor, para sempre pelas bênçãos qual chuva torrente! Tu fecundas o 
chão desta vida que abriga uma nova semente! 
 

12. A MESA SANTA 
A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. 
O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. 
 

Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante 
do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, 
Senhor, transformar! 

 

A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura é só saber, reunir, partilhar. 
 

COMUNHÃO 
13. AGORA O TEMPO SE CUMPRIU  

(para o tempo da Quaresma) 
 
Agora, o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, 
convertam-se e creiam firmes no Evangelho! 

 

1. Feliz aquele homem que não anda / conforme os conselhos dos 
perversos; 

 

2. Que não entra no caminho dos malvados / nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; 

 

3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus / e a medita, dia e noite, 
sem cessar. 

 

4. Eis que ele é semelhante a uma árvore / que à beira da torrente 
está plantada; 

 

5. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo / e jamais as suas folhas 
vão murchar. 

 

14. ENTÃO DA NUVEM LUMINOSA (para o 2º domingo) 
Então da nuvem luminosa, dizia uma voz: “Este é meu Filho 
amado, escutem sempre o que ele diz!” 

 

1. Transborda um poema do meu coração: Vou cantar-vos, ó Rei, esta 
minha canção. 
 

2. Sois mais belo, o mais belo entre os filhos dos homens! Porque Deus, 
para sempre, vos deu sua bênção. 
 

3. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso, no vosso 
esplendor. 
 

4. Saí para a luta no carro de guerra em defesa da fé, da justiça e 
verdade! 
 

5. Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim; vosso cetro é sinal de justiça. 
 

6. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu 
com seu óleo. 
 
 
 
 

15. SENHOR, DÁ-ME DE BEBER (para o 3º domingo) 
Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz: dá-me de 
beber, és tu que lhe pedirias e ele te daria d'água viva, sempre a 
correr! 

 

Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia, em tua fonte viva! 
Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia, nesta santa eucaristia! 

 

Quem crê em mim, dentro de si, terá, meu espírito santo, fonte a 
jorrar, um rio de água viva, capaz de saciar, a sua sede, sede de 
Deus! 

 
16. EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA  

(para o 4º, 5º domingo) 
 
“Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 
plenamente”. 
 

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. 
 

“Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males” (Mc 7, 37); Hoje és 
minha presença junto a todo sofredor: onde está o teu irmão, eu estou 
sofrendo nele. 
 

“Entreguei a minha vida pela salvação de todos” (Jo 10, 18); reconstrói, 
protege a vida de indefesos e inocentes: onde morre o teu irmão, eu estou 
morrendo nele. 
 

“Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido” (Lc 19, 10); busca, salva e 
reconduze a quem perdeu toda esperança: onde salvas teu irmão, tu me 
estás salvando nele. 
 

CANTO FINAL 
 

01 – Louvado seja, ó Senhor, pela mãe terra, 
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão (cf. LS, n.1) 
Queremos ser os teus parceiros na tarefa 
de “cultivar o bem guardar a criação.” 
 
Da Amazônia até os Pampas, 
do Cerrado aos Manguezais, 
chegue a ti o nosso canto 
pela vida e pela paz (2x) 
 
02 – Vendo a riqueza dos biomas que criaste, 
feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! 
E pra cuidar a tua obra nos chamaste 
a preservar e cultivar tão grande dom (cf. Gn 1-2). 
 
03 – Por toda a costa do país espalhas vida; 
São muitos rostos – da Caatinga ao Pantanal: 
Negros e índios, camponeses: gente linda, 
lutando juntos por um mundo mais igual. 
 
04 – Senhor,  agora nos conduzes ao deserto 
e, então nos falas, com carinho, ao coração (cf. Os 2.16), 
pra nos mostrar que somos povos tão diversos, 
mas um só Deus nos faz pulsar o coração. 
 
05 – Se contemplamos essa “mãe” com reverência, 
não com olhares de ganância ou ambição, 
o consumismo, o desperdício, a indiferença 
se tornam luta, compromisso e proteção (cf LS, n.207). 
 
06 – Que entre nós cresça uma nova ecologia (cf LS, cap.IV), 
onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim, 
possam cantar na mais perfeita sinfonia 
ao Criador que faz da terra o seu jardim. 
 



SALMOS DA QUARESMA 
 

17. (CINZAS) 
R. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 
 

Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! * 
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, * 
e apagai completamente a minha culpa!  
 
Eu reconheço toda a minha iniquidade,* 
o meu pecado está sempre à minha frente. 
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* 
pratiquei o que é mau aos vossos olhos!  
 
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!   
 
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!  

 
18. (1º Domingo da Quaresma) 
R. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois 
pecamos contra vós!  
 
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! * 
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado, * 
e apagai completamente a minha culpa!  
 
Eu reconheço toda a minha iniquidade,* 
o meu pecado está sempre à minha frente. 
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* 
pratiquei o que é mau aos vossos olhos!  
 
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!   
 
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!  

 
19. (2º Domingo da Quaresma) 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
venha a vossa salvação! 
 
Pois reta é a palavra do Senhor,* 
e tudo o que ele faz merece fé. 
Deus ama o direito e a justiça,* 
transborda em toda a terra a sua graça.  
 
Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem,* 
e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas* 
e alimentá-los quando é tempo de penúria.  
 
No Senhor nós esperamos confiantes,* 
porque ele é nosso auxílio e proteção! 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,* 
da mesma forma que em vós nós esperamos! 

 
20.  (3º Domingo da Quaresma) 
Hoje não fecheis o coração,  
ouvi, hoje, a voz de Deus! 
 
Vinde, exultemos de alegria no Senhor,* 
aclamemos o Rochedo que nos salva! 

Ao seu encontro caminhemos com louvores,* 
e com cantos de alegria o celebremos! 
 
Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,* 
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,  
e nós somos o seu povo e seu rebanho,* 
as ovelhas que conduz com sua mão. 
 
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:* 
'Não fecheis os corações como em Meriba,  
como em Massa, no deserto, aquele dia, 
em que outrora vossos pais me provocaram,* 
apesar de terem visto as minhas obras'. 

 
21.  (4º Domingo da Quaresma) 
O Senhor é o pastor que me conduz;* 
não me falta coisa alguma. 
 
O Senhor é o pastor que me conduz;* 
não me falta coisa alguma. 
Pelos prados e campinas verdejantes* 
ele me leva a descansa. 
Para as águas repousantes me encaminha,* 
e restaura as minhas forças. 
 
Ele me guia no caminho mais seguro,* 
pela honra do seu nome. 
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,* 
nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado,* 
eles me dão a segurança!  
 
Preparais à minha frente uma mesa,* 
bem à vista do inimigo; 
com óleo vós ungis minha cabeça,* 
e o meu cálice transborda. 
 
Felicidade e todo bem hão de seguir-me,* 
por toda a minha vida; 
e, na casa do Senhor, habitarei* 
pelos tempos infinitos. 

 
22. (5º Domingo da Quaresma) 
No Senhor, toda graça e redenção! 
 
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,* 
escutai a minha voz! 
Vossos ouvidos estejam bem atentos* 
ao clamor da minha prece! 
 
Se levardes em conta nossas faltas,* 
quem haverá de subsistir? 
Mas em vós se encontra o perdão,* 
eu vos temo e em vós espero. 
 
No Senhor ponho a minha esperança,* 
espero em sua palavra. 
A minh'alma espera no Senhor* 
mais que o vigia pela aurora. 
 
Espere Israel pelo Senhor,* 
pois no Senhor se encontra toda graça 
e copiosa redenção. 
Ele vem libertar a Israel* 
de toda a sua culpa. 


