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CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA - 2021 

(CFE-2021) 

 
 

Oração da Campanha da Fraternidade 2021 
Deus da vida, da justiça e do amor, 

Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade 
e por concederes a graça 

de vivermos a comunhão na diversidade. 
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, 

ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo 
como compromisso de amor, 

criando pontes que unem 
em vez de muros que separam 

e geram indiferença e ódio. 
Torna-nos pessoas sensíveis 

e disponíveis para servir a toda a humanidade, 
em especial, aos mais pobres e fragilizados, 

a fim de que possamos testemunhar 
o Teu amor redentor 

e partilhar suas dores e angústias, 
suas alegrias e esperanças, 

caminhando pelas veredas da amorosidade. 
Por Jesus Cristo, nossa paz, 

no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. 
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OUÇA AS MÚSICAS NO SPÓTIFY 
OUÇA AS MÚSICAS NO DEEZER 

OUÇA AS MÚSICAS NO YOUTUBE 

 
Hino da Campanha da Fraternidade Ecuménica 2021 

VENHAM TODOS, VOCÊS, VENHAM TODOS 
Tema: Fraternidade e diálogo: compromisso de amor 
Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”. (Ef 2,14a) 

Letra: Frei Telles Ramon, O. de M. 
Música: Adenor Leonardo Terra 

 
1. Venham todos, vocês, venham todos,  
Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)  
/:De mãos dadas formando a aliança,  
Confirmados na mesma missão. (bis)  

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! 
Em nome de Cristo, que a vida nos traz: 

                                /: Do que estava dividido, 
unidade ele faz! (bis) (cf. Ef 2,14a) 

2. Venham todos, vocês, meus amigos,  
Caminhar com o Mestre Jesus,  
/:Ele vem revelar a Escritura  
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (bis)  
 
3. Venham todos, vocês, testemunhas,  
Construamos a plena unidade   
/:No diálogo comprometido  
Com a paz e a fraternidade. (bis) 
 
4. Venham todos, mulheres e homens,  
Superar toda polaridade,  
/:Pois em Cristo nós somos um povo,  
Reunidos na diversidade. (bis)  
 
5. Venham jovens, idosos, crianças  
E vivamos o amor-compromisso  
/:Na partilha, no dom da esperança  
E na fé que se torna serviço. (bis) 

https://open.spotify.com/album/2pvTbpTPMYuJqD2goucl2p?si=3FtN-_2nSYu1d4XBWzEp5w
https://deezer.page.link/rhA1ABaLLdB9W5Fy9
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_miAKSX_xuLT9kh_mKPc6uXPIYFHcQ8hRI
https://www.youtube.com/watch?v=nT5UuVOVGug
https://www.youtube.com/watch?v=nT5UuVOVGug


3 
 

(PAR 1) – Ó Senhor, de Tudo Tendes Compaixão - (CD No 1) 
                                       Sb 11, 24-25.27 + Sl 56(57)                   SPOTIFY     DREEZER 

Quarta-feira de Cinzas - Entrada 
Versão da antífona e música: Pe. José Weber, SVD 

 
Ó Senhor, de tudo tendes compaixão 
porque nada que criastes desprezais. 
Perdoai nossos pecados, vos pedimos: 

                   dai-nos, Senhor e nosso Deus, vosso perdão! (bis) 
1. Piedade, Senhor, piedade 
pois em vós se abriga a minh'alma. 
De vossas asas à sombra me achego 
até que passe a tormenta, Senhor. 
 
2. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, 
a este Deus que me dá todo bem. 
Que me envie do céu sua ajuda 
e confunda os meus opressores. 
 
3. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, 
dar-vos graças por entre as nações! 
Vosso amor é mais alto que os céus, 
mais que as nuvens a vossa verdade! 
 
 
(PAR 2) – Misericórdia, Ó Senhor - (CD 2)       SPOTIFY      DREEZER 

Sl 50 (51) 
Quarta-feira de Cinzas - Salmo Responsorial 

Texto: Lecionário 
Música - Refrão: Fr. Wanderson Freitas, O.Carm 

Salmodia: Pe. Joseph Gelineau, sj 
 

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 
1. 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. 
 

https://youtu.be/yonapKbaPJA
https://open.spotify.com/track/1DYd8lcKUZgc4J7LZRZ5Ci
https://deezer.page.link/GSzdWVCmwnXL3VNX9
https://youtu.be/dzHasmEPFBM
https://open.spotify.com/track/2PpDK2pHeq9rySxZe5u8Ck
https://deezer.page.link/CHnW6AX2KgXXUX9K8
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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. 
 
 
(PAR 3) - LOUVOR E GLÓRIA A TI, SENHOR   

Aclamação ao Evangelho - Tempo da Quaresma 
Letra: Lecionário Dominical  

Música: Ir. Míria T. Kolling, ICM  

 
Louvor e glória a ti, Senhor, 

Cristo Palavra, Palavra de Deus! 
Cinzas: Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
              "Não fecheis os corações como em Meriba". 
 
1o Dom: O homem não vive somente de pão, 
                 mas de toda palavra da boca de Deus. 
 
2o Dom: Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: 
                 eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós. 
 
3o e 4o Dom: Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único; 
                          todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. 
 
5o Dom: Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; 
                e onde eu estiver, ali estará meu servo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zWobJxhD_iI
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(PAR 4) – TROQUEMOS NOSSA VESTE - (CD 3)   SPOTIFY    DREEZER 
Jl 2,13 + Sl 50(51) 

Imposição das Cinzas 
Texto: Missal Romano e Liturgia das Horas 

Música - Antífona: Gílson Celerino 
Salmodia: José Alves 

 
Troquemos nossa veste por cinzas e cilício; 

choremos, jejuando em face do Senhor: 
pois cheio de bondade é o nosso Deus, 

capaz de perdoar nossos pecados. 
 
1. 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! 
 
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. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, 
e quanto é reto o julgamento que fazeis. 
Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade 
e pecador já minha mãe me concebeu. 
 
4. Mas vós amais os corações que são sinceros, 
na intimidade me ensinais sabedoria. 
Aspergi-me e serei puro do pecado, 
e mais branco do que a neve ficarei. 
 
5. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, 
e exultarão estes meus ossos que esmagastes. 
Desviai o vosso olhar dos meus pecados 
e apagai todas as minhas transgressões! 
 
 

https://youtu.be/7BlLNUGDMNs
https://open.spotify.com/track/3vAZfVkYEGboKSedc9fiXn
https://deezer.page.link/iL3oR6PEdUgCNTf3A
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6. 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! 
 

7. Dai-me de novo a alegria de ser salvo 
e confirmai-me com espírito generoso! 
Ensinarei vosso caminho aos pecadores, 
e para vós se voltarão os transviados. 
 

8. Da morte como pena, libertai-me, 
e minha língua exaltará vossa justiça! 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, 
e minha boca anunciará vosso louvor! 
 

9. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, 
e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
Meu sacrifício é minha alma penitente, 
não desprezeis um coração arrependido! 
 

10. Sede benigno com Sião, por vossa graça, 
reconstruí Jerusalém e os seus muros! 
E aceitareis o verdadeiro sacrifício, 
os holocaustos e oblações em vosso altar! 
 
 
(PAR 5) – PELA COMPAIXÃO TOCADOS - (CD 4) SPOTIFY    DREEZER 

Quaresma - Apresentação das Oferendas 
Baseado em Rm 12, 1-2 

L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap. 
M.: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm. 

 
1. Pela compaixão tocados, 
compaixão do Deus vivente, 
sim, a ele apresentemos 
nossa vida em sacrifício. 

 
A ti, ó Deus, toda graça e louvor; 

hoje manifestas o teu amor! 

https://youtu.be/Az0Z7QEhomA
https://open.spotify.com/track/3N9JkNe2GEJCVUE5KUUrLY
https://deezer.page.link/SGwx8ZFbtPrqNPvD9
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2. Eis o culto agradável, 
consonante com a vida: 
vida que se faz vontade 
do Eterno Pai de todos. 
 
3. Frente ao mundo não quedemos 
em vivermos conformados, 
mas sejamos transformados 
no pensar e entendimento. 
 
 
(PAR 6) – VOSSO JEJUM, ESMOLA E ORAÇÃO-(CD 5)  

                                         Mt 6, 1-6.16-18 + Sl 31(32)                SPOTIFY      DREEZER 

Quarta-feira de Cinzas – Comunhão 
Letra: Fr. Zilmar Augusto, OFM / Liturgia das Horas 

Música: Pe. Wallison Rodrigues 
 

Vosso jejum, esmola e oração, 
diante dos homens não se façam ver; 

/: e o Pai, que conhece os corações 
vossa justiça há de reconhecer. (bis) 

1. Feliz o homem que foi perdoado 
e cuja falta já foi encoberta! 
Feliz o homem a quem o Senhor 
não olha mais como sendo culpado. 
 

2. Eu confessei, afinal, meu pecado 
e minha falta vos fiz conhecer. 
Disse: "eu irei confessar meu pecado!" 
e perdoastes, Senhor, minha falta. 
 

3. Todo fiel pode, assim, invocar-vos 
durante o tempo da angústia e aflição, 
porque, ainda que irrompam as águas, 
não poderão atingi-lo jamais. 
 

4. Sois para mim proteção e refúgio; 
na minha angústia me haveis de salvar, 
e envolvereis a minh'alma no gozo 
da salvação que me vem só de vós. 

https://youtu.be/Eq5oQcZ1FS8
https://open.spotify.com/track/2mzpAaiau4K8cULdSyO5eM
https://deezer.page.link/532raWihDK9qqEsGA
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(PAR 7) – NOVO ÊXODO SE FAZ - (CD 6)             SPOTIFY     DREEZER 
Tempo da Quaresma – Entrada 

Texto: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap 
Música: Fernando Cupertino 

1. Novo êxodo se faz em nosso meio! 
Peregrinos conduzidos pelo Cristo, 
sua graça é renovo para todos: 
revivemos da Palavra o registro! 

Neste tempo, ó Senhor, de conversão, 
teu auxílio é de vida e salvação! 

2. O combate de vencer-se a cada dia 
é guiado pelo Espírito Divino: 
parceria de uma Nova Aliança, 
a jornada deste povo peregrino! 
 
3. A caminho da Jerusalém celeste, 
é preciso reviver a novidade 
de Jesus, que derrotou os malefícios 
e, na Páscoa, nos encheu de claridade! 
 
 
(PAR 8) – AO INVOCAR-ME O MEU SERVO - (CD-7)  SPOTIFY    DREEZER 

Sl 90(91) 
1o Domingo da Quaresma – Entrada 

Salmo: Liturgia das Horas 
Versão da antífona e música: Pe. José Weber 

 
Ao invocar-me o meu servo hei de ouvi-lo 

e a seu lado eu estarei em suas dores. 
Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo 

e conceder-lhe vida longa e dias plenos.(bis) 
 
1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo 
e vive à sombra do Senhor onipotente, 
diz ao Senhor: "Sois meu refúgio e proteção, 
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente". 
 

https://youtu.be/oho27cmc9jQ
https://open.spotify.com/track/3HmtVdEjMF69kj2wnmPUcR
https://deezer.page.link/CiaajPGHDGZTUh5n8
https://youtu.be/41xAIMryB1I
https://open.spotify.com/track/1wnqMvfn2FCK1APWfRCEu4
https://deezer.page.link/Y1nLQ46dezztjwMFA
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2. Do caçador e do seu laço ele te livra. 
Ele te salva da palavra que destroi. 
Com suas asas haverá de proteger-te, 
com seu escudo e suas armas, defender-te. 
 
3. Nenhum mal há de chegar perto de ti 
nem a desgraça baterá à tua porta; 
pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos 
para em todos os caminhos te guardarem. 
 
 
 
 
(PAR 9) VERDADE E AMOR  

Sl 24(25) 
 

1o Domingo da Quaresma - Ano B - Salmo Responsorial 
Texto: Lecionário Dominical 

Música: Adenor Leonardo Terra 
 

Verdade e amor são os caminhos do Senhor. 
 
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos 
e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação. 
 
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e a vossa compaixão que são eternas! 
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia 
e sois bondade sem limites, ó Senhor! 
 
3. O Senhor é piedade e retidão 
e reconduz ao bom caminho os pecadores. 
Ele dirige os humildes na justiça 
e aos pobres ele ensina o seu caminho. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-jewQPYXHeo
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(PAR 10) – QUEM HABITA AO AMPARO DE DEUS - (CD - 8) 
                                                Sl 90(91)                              SPOTIFY      DREEZER 

1o Domingo da Quaresma - Comunhão 
Texto: Liturgia das Horas 

Antífona e música: Pe. Joseph Gelineau, SJ 
 

Quem habita ao amparo de Deus,  
há de viver em paz. 

1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo 
e vive à sombra do Senhor onipotente, 
diz ao Senhor: "Sois meu refúgio e proteção, 
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente". 
 
2. Do caçador e do seu laço ele te livra. 
Ele te salva da palavra que destroi. 
Com suas asas haverá de proteger-te, 
com seu escudo e suas armas, defender-te. 
 
3. Não temerás terror algum durante a noite, 
nem a flecha disparada em pleno dia; 
nem a peste que caminha pelo escuro 
nem a desgraça que devasta ao meio dia. 
 
4. Nenhum mal há de chegar perto de ti 
nem a desgraça baterá à tua porta; 
pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos 
para em todos os caminhos te guardarem. 
 
5. Haverão de te levar em suas mãos, 
para o teu pé não se ferir nalguma pedra. 
Passarás por sobre cobras e serpentes, 
pisarás sobre leões e outras feras. 
 
6. "Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo 
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. 
Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, 
e a seu lado eu estarei em suas dores. 

https://youtu.be/eBUUbdficpk
https://open.spotify.com/track/7t87UD8gFcMmILHPDnFTTG
https://deezer.page.link/cgLb3e7kqoUyYaG96
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(PAR 11) - MEU CORAÇÃO FALA CONVOSCO 
Sl 26(27) 

2o Domingo da Quaresma - Entrada 
Texto do Salmo: Liturgia das Horas 

Versão da antífona e música: Pe. José Weber 
 

Meu coração fala convosco confiante 
e os meus olhos vos procuram, ó meu Deus. 

Senhor, é vossa face que eu procuro: 
não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. (bis) 

1. O Senhor é minha luz e salvação; 
de quem eu terei medo? 
O Senhor é a proteção da minha vida; 
perante quem eu tremerei? 
 
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 
e é só isto que eu desejo: 
habitar no santuário do Senhor 
por toda a minha vida. 
 
3. Ofertarei um sacrifício de alegria 
no templo do Senhor. 
Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa 
e hinos de louvor. 
 
(PAR 12) - ANDAREI NA PRESENÇA DE DEUS 

Sl 115(116B) 
2o Domingo da Quaresma - Ano B - Salmo Responsorial 

Texto: Lecionário Dominical 
Música: Adenor Leonardo Terra 

 
Andarei na presença de Deus, 
junto a ele na terra dos vivos. 

1. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: 
"É demais o sofrimento em minha vida!" 
É sentida por demais pelo Senhor 
a morte de seus santos, seus amigos. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCVVmmcqE2s
https://www.youtube.com/watch?v=gHgVrxrodD8
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2. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, + 
vosso servo que nasceu de vossa serva; 
mas me quebrastes os grilhões da escravidão. 
Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor. 
 
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor 
na preseça de seu povo reunido; 
nos átrios da casa do Senhor, 
em teu meio, ó cidade de Sião! 
 
(PAR 13) - DA NUVEM UMA VOZ SE FEZ OUVIR 

2o Domingo da Quaresma - Comunhão 
Letra: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap. 

Música: Pe. José Weber, SVD 
 

Da nuvem uma voz se fez ouvir: 
"Eis meu Filho muito amado, 
nele está meu bem-querer! 
Escutai o que Ele diz! (bis) 

 
1. Sinal de plena vida 
na Transfiguração: 
o Cristo anuncia 
feliz Ressurreição. 
 
2. O Sol da liberdade 
brilhou na escuridão: 
a luz dissipa o medo 
e vence a opressão! 
 
3. O céu antecipado, 
pulsante neste chão, 
é o Reino que se mostra 
na Transfiguração. 

 
4. Até que tudo seja 
total consumação, 
trilhamos o caminho 
da iluminação! 
 
5. Trazemos a certeza 
dos frutos da Paixão: 
é vida abundante, 
amor em profusão! 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r7TLTZlbt-A
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(PAR 14) - TENHO OS OLHOS SEMPRE FITOS NO SENHOR  
Sl 24(25) 

3º Domingo da Quaresma - Entrada 
Texto do Salmo: Liturgia das Horas 

Versão da antífona e música: Pe. José Weber 
 

Tenho os olhos sempre fitos no Senhor 
pois ele tira os meus pés das armadilhas. 

Voltai-vos para mim, tende piedade 
e libertai-me das minhas aflições. 

1. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma,  
em vós confio, que eu não seja envergonhado;  
não se envergonha quem em vós põe a esperança  
mas sim quem nega por um nada a sua fé.  
 
2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,  
e fazei-me conhecer a vossa estrada!  
Vossa verdade me oriente e me conduza,  
porque sois o Deus da minha salvação.  
 
3. Aliviai meu coração de tanta angústia,  
e libertai-me das minhas aflições!  
Considerai minha miséria e sofrimento  
e concedei vosso perdão aos meus pecados! 
 
 
(PAR 15) - SENHOR, TENS PALAVRAS 

Sl 18(19) 
3º Domingo da Quaresma - Ano B - Salmo Responsorial 

Texto: Lecionário Dominical Música: Adenor Leonardo Terra 
 

Senhor, tens palavras de vida eterna. 
1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma!  
    O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes.  
 
2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.  
    O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.  

https://www.youtube.com/watch?v=jwkaHIlesFc
https://www.youtube.com/watch?v=Oy6R5l7EmR0
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3. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre.  
     Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.  
 
4. 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. 
 
 
 
(PAR 16) - DESTRUÍ ESTE TEMPLO, DISSE CRISTO  

Jo 2, 19.21 + Sl 137(138) 
3º Domingo da Quaresma - Ano B – Comunhão 

Letra: Liturgia das Horas Música: Pe. José Weber, SVD 
 

Destruí este templo, disse Cristo, 
e em três dias haverei de reerguê-lo. 

Ele falava do templo do seu corpo. (bis) 
 
1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças  
    porque ouvistes as palavras de meus lábios.  
    Perante os vossos anjos vou cantar-vos  
    e ante o vosso templo vou prostrar-me.  
 
2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,  
     porque fizestes muito mais que prometestes;  
     naquele dia em que gritei, vós me escutastes  
     e aumentastes o vigor da minha alma.  
 
3. Se no meio da desgraça eu caminhar  
     vós me fazeis voltar à vida novamente;  
     estendereis o vosso braço em meu auxílio  
     e havereis de me salvar com vossa destra.  
 
4. Completai em mim a obra começada;  
     ó Senhor, vossa bondade é para sempre!  
     Eu vos peço: não deixeis inacabada  
     esta obra que fizeram vossas mãos! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S48UqYZhUhc
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(PAR 17) - REJUBILAI-VOS, JERUSALÉM  
Is 66, 10-11 + Sl 121(122) 

4º Domingo da Quaresma - Entrada 
Adap. da antífona e música: Pe. Joseph Gelineau, SJ 

Texto do Salmo: Liturgia das Horas 
 

Rejubilai-vos, Jerusalém! 
Vós que a amais, vinde acorrei, 

de alegria exultai! 
 
1. Que alegria, quando ouvi que me disseram:  
     "Vamos à casa do Senhor!"  
     E agora nossos pés já se detêm,  
     Jerusalém, em tuas portas.  
 
2. Jerusalém, cidade bem edificada  
     num conjunto harmonioso;  
     para lá sobem as tribos de Israel,  
     as tribos do Senhor 
 
3. Para louvar, segundo a lei de Israel,  
    o nome do Senhor.  
    A sede da justiça lá está  
    e o trono de Davi.  
 
4. Rogai que viva em paz Jerusalém,  
    e em segurança os que te amam!  
    Que a paz habite dentro de teus muros,  
    tranquilidade em teus palácios!  
 
5. Por amor a meus irmãos e meus amigos,  
     peço: 'A paz esteja em ti!'  
     Pelo amor que tenho à casa do Senhor,  
     eu te desejo todo bem! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw9nOwCVKmE


16 
 

(PAR 18) - QUE SE PRENDA A MINHA LÍNGUA 
Sl 136(137) 

4º Domingo da Quaresma - Ano B - Salmo Responsorial 
Texto: Lecionário Dominical Música: Adenor Leonardo Terra 

 
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 saudades de Sião.  
     Nos salgueiros por ali  
     penduramos nossas harpas.  
 
2. Pois foi lá que os opressores +  
     nos pediram nossos cânticos;  
     nossos guardas exigiam +  
     alegria na tristeza:  
     "Cantai hoje para nós  
     algum canto de Sião!"  
 
3. Como havemos de cantar +  
     os cantares do Senhor  
     numa terra estrangeira?  
     Se de ti, Jerusalém, +  
     algum dia eu me esquecer,  
     que resseque a minha mão.  
 
4. Que se cole a minha língua +  
    e se prenda ao céu da boca,  
    se de ti não me lembrar,  
    se não for Jerusalém  
    minha grande alegria! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9W6icZb1aI0
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(PAR 19) – ESTE SACRIFÍCIO DE LOUVOR - (CD 9)  
                                            Sl 115(116)                              SPOTIFY      DREEZER 

Apresentação das Oferendas 
Texto do Salmo: Liturgia das Horas 

Texto do refrão e música: Pe. Ney Brasil Pereira 
 

Este sacrifício de louvor 
aceitai benignamente, Senhor! 

1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus  
     por tudo aquilo que ele fez em meu favor?  
 
2. Elevo o cálice da minha salvação,  
     invocando o nome santo do Senhor.  
 
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor  
     na presença de seu povo reunido.  
 
4. Por isso oferto um sacrifício de louvor  
     invocando o nome santo do Senhor. 
 
 
(PAR 20) - TANTO DEUS AMOU O MUNDO 

Jo 3,16 + Sl 17(18) 
4º Domingo da Quaresma - Ano B - Comunhão 

Texto: Liturgia das Horas 
Música: Pe. José Weber, SVD 

 
Tanto Deus amou o mundo 
que lhe deu seu Filho único. 
Quem crê nele não perece, 

mas terá a vida eterna. (bis) 
 
1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,  
    minha rocha, meu refúgio e Salvador!  
    Minha força e poderosa salvação:  
    sois meu escudo e proteção: em vós espero!  
 

https://youtu.be/IgJoocSWysg
https://open.spotify.com/track/3gj15Hn8Hoqt7MzhZ4LqIs
https://deezer.page.link/pTvLQonuZrSn7Pwp7
https://www.youtube.com/watch?v=8I5cdPSt02U
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2. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia  
     e elevei o meu clamor para o meu Deus;  
     de seu Templo ele escutou a minha voz,  
     e chegou a seus ouvidos o meu grito.  
 
3. Lá do alto ele estendeu a sua mão  
    e das águas mais profundas retirou-me;  
    libertou-me do inimigo poderoso  
    e de rivais muito mais fortes do que eu.  
 
4. Assaltaram-me no dia da aflição,  
    mas o Senhor foi para mim um protetor;  
    colocou-me num lugar bem espaçoso:  
    o Senhor me libertou, porque me ama. 
 
(PAR 21) - FAZEI JUSTIÇA, Ó MEU DEUS 

Sl 41(42) 
5º Domingo da Quaresma - Entrada 
Texto do Salmo: Liturgia das Horas 

Versão da antífona e música: Pe. José Weber 
 

Fazei justiça, ó meu Deus, e defendei-me; 
de uma gente impiedosa, libertai-me 

e do homem perverso e mentiroso vinde salvar-me 
e proteger-me, ó Senhor. (bis) 

1. Enviai vossa luz, vossa verdade;  
     elas serão o meu guia;  
     que me levem ao vosso Monte santo,  
     até a vossa morada.  
 

2. Então irei aos altares do Senhor,  
    Deus da minha alegria.  
    Vosso louvor cantarei ao som da harpa,  
    meu Senhor e meu Deus!  
 

3. Porque te entristeces, minh'alma,  
    a gemer no meu peito?  
    Espera em Deus!  
    Louvarei novamente o meu Deus Salvador! 

https://www.youtube.com/watch?v=t-DiUMQmeyo
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(PAR 22) - CRIAI EM MIM 
Sl 50 (51) 

5º Domingo da Quaresma - Ano B - Salmo Responsorial 
Texto: Lecionário Dominical 

Música: Adenor Leonardo Terra 
 

Criai em mim um coração que seja puro 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
 
3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo  
    e confirmai-me com espírito generoso!  
    Ensinarei vosso caminho aos pecadores  
    e para vós se voltarão os transviados. 
 
 
 
(PAR 23) – SE O GRÃO DE TRIGO NÃO MORRER - (CD 10) 

SPOTIFY     DREEZER 
5º Domingo da Quaresma - Ano B – Comunhão   

Texto: Jo 12,24 - adaptado + Sl 114(116ª 
Liturgia das Horas Música 

Refrão: Wanderson de Sousa Silva 
Estrofes: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm 

 
Se o grão de trigo não morrer, 

sozinho em terra vai ficar, 
mas se morrer germinará 

e produzirá fruto abundante. 

https://www.youtube.com/watch?v=XYyB_GUtFeM
https://youtu.be/OYJyY2Fk7KQ
https://open.spotify.com/track/1sJ3gSfiOv4REE8P6BrM2G
https://deezer.page.link/1rquB5oARQdvAptR7
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1. Eu amo o Senhor porque ouve  
    o grito da minha oração.  
    Inclinou para mim seu ouvido  
    no dia em que eu o invoquei.  
 

2. Prendiam-me as cordas da morte,  
    apertavam-me os laços do abismo;  
    eu então invoquei o Senhor:  
    "Salvai, ó Senhor, minha vida".  
 

3. O Senhor é justiça e bondade,  
     nosso Deus é amor-compaixão.  
     É o Senhor quem defende os humildes:  
     eu estava oprimido, e salvou-me.  
 

4. Libertou minha vida da morte,  
    enxugou de meus olhos o pranto.  
    Andarei na presença de Deus,  
    junto a ele na terra dos vivos. 
 
(PAR 24) – OS FILHOS DOS HEBREUS - (CD 11)       
                                        Sl 23(24)                                  SPOTIFY       DREEZER 

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor  
Procissão de Ramos 

Adap. do texto e música: Pe. José Alves 
 

Coro: Os filhos dos hebreus  
          com ramos de oliveira  
          foram ao encontro do Senhor, clamando:  
         Hosana, hosana nas alturas!  
 

Ass.: Hosana, hosana nas alturas!  
 

1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,  
o mundo inteiro com os seres que o povoam;  
 

2. "Ó portas, levantai vossos frontões,  
para que assim o Rei da glória possa entrar!  
 

3. Dizei-nos: "Quem é este Rei da glória?"  
"É o Senhor, o valoroso, o onipotente!" 

https://youtu.be/7Uu1-x_VkkU
https://open.spotify.com/track/6tWlOVxKNxcEu2T0zKn2ej
https://deezer.page.link/yLwntng1ZUs7AYWg7
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(PAR 25) – SEIS DIAS ANTES DA SOLENE PÁSCOA - (CD 12) 
SPOTIFY      DREEZER 

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor - Antífona da Entrada 
(Para a entrada simples (terceira forma no Missal Romano) quando a 

missa não é precedida de procissão) 
Texto: Missal Romano 

Música: Gílson Celerino  
 

Antífona: Seis dias antes da solene Páscoa  
                  quando o Senhor veio a Jerusalém,  
                  correram até ele os pequeninos.  
                  Trazendo em suas mãos ramos e palmas  
                  em alta voz cantavam em sua honra:  
Refrão: Bendito és tu que vens com tanto amor!  
              Hosana nas alturas! Hosana nas alturas!  
1. "Ó portas, levantai vossos frontões!  
     Elevai-vos bem mais alto, antigas portas,  
     a fim de que o Rei da glória possa entrar!"  
 

2. Dizei-nos: "Quem é este Rei da glória?"  
    "O Rei da glória é o Senhor onipotente,  
    o Rei da glória é o Senhor Deus do universo!" 

 
(PAR 26) – MEU DEUS, MEU DEUS 

Sl 21(22) 
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor - Salmo Responsorial 

Texto: Lecionário Dominical 
Música: Adenor Leonardo Terra 

 

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 
1. Riem de mim todos aqueles que me vêem,  
     torcem os lábios e sacodem a cabeça:  
     "Ao Senhor se confiou, ele o liberte  
     e agora o salve, se é verdade que ele o ama!"  
 

2. Cães numerosos me rodeiam furiosos,  
    e por um bando de malvados fui cercado.  
    Transpassaram minhas mãos e os meus pés  
     e eu posso contar todos os meus ossos.  

https://youtu.be/whfFsIikd0A
https://open.spotify.com/track/1Ee1Z9KRzsS8xMwpTh9HRw
https://deezer.page.link/UxkRyeZCcatN1PtU6
https://www.youtube.com/watch?v=3pfJOwtBGMM
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3. Eles repartem entre si as minhas vestes  
    e sorteiam entre si a minha túnica.  
    Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe,  
    ó minha força, vinde logo em meu socorro!  
 
4. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos  
    e no meio da assembleia hei de louvar-vos.  
    Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, +  
        glorificai-o, descendentes de Jacó,  
    e respeitai-o, toda a raça de Israel. 
 
(PAR 27) - PAI, SE ESTE CÁLICE 

Mt 26,42 + Sl 129(130) 
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor - Comunhão 

Texto: Missal Romano e Liturgia das Horas 
Música: Pe. José Alves 

 
Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, 

seja feita a tua vontade. 
1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,  
     escutai a minha voz!  
     Vossos ouvidos estejam bem atentos  
     ao clamor da minha prece!  
 

2. Se levardes em conta nossas faltas,  
     quem haverá de subsistir?  
     Mas em vós se encontra o perdão,  
     eu vos temo e em vós espero.  
 

3. No Senhor ponho a minha esperança,  
     espero em sua palavra.  
     A minh'alma espera no Senhor  
     mais que o vigia pela aurora.  
 

4. Espere Israel pelo Senhor  
    mais que o vigia pela aurora!  
    Pois no Senhor se encontra toda graça  
    e copiosa redenção. 

https://www.youtube.com/watch?v=254QmBhtgbg
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(PAR 28) -  MEUS AMIGOS, FICAI E ORAI COMIGO - (CD 13) 
                                                Sl 87(88)                             SPOTIFY      DREEZER 

Segunda, Terça e Quarta-feira da Semana Santa - Entrada 
Refrão e música: Pe. Wallison Rodrigues 

Salmo: Liturgia da Horas 
 

Meus amigos, 
ficai e orai comigo. 

Minha alma se esvai 
em tanta dor e tristeza. 

1. A vós clamo, Senhor, sem cessar, todo o dia  
     e de noite se eleva até vós meu gemido.  
     Chegue a minha oração até a vossa presença,  
     inclinai vosso ouvido a meu triste clamor.  
 

2. O meu leito já tenho no reino dos mortos,  
     como um homem caído que jaz no sepulcro,  
     de quem mesmo o Senhor se esqueceu  
     para sempre e excluiu por completo da sua atenção.  
 

3. Afastastes de mim meus parentes  
    e amigos, para eles tornei-me objeto de horror.  
    Eu estou aqui preso e não posso sair  
    e meus olhos se gastam de tanta aflição. 
 
 

(PAR 29) – Hino Campanha Da Fraternidade Ecuménica 2021 (CD 14)  

SPOTIFY      DREEZER 
Tema: Fraternidade e diálogo: compromisso de amor 
Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”. (Ef 2,14a) 

Letra: Frei Telles Ramon, O. de M. 
Música: Adenor Leonardo Terra 

 

1. Venham todos, vocês, venham todos,  
Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)  
/:De mãos dadas formando a aliança,  
Confirmados na mesma missão. (bis)  

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! 
Em nome de Cristo, que a vida nos traz: 

/: Do que estava dividido, 
unidade ele faz! (bis) (cf. Ef 2,14a) 

https://youtu.be/46Nx5Eqn--4
https://open.spotify.com/track/66rQvr5PS1Sov1CLLBr2t4
https://deezer.page.link/9XsrVKtjX7rCMsBs5
https://youtu.be/9jiNv0AxId0
https://open.spotify.com/track/4uMD2VhXT6UQ7nM44eQ5BC?si=GtxdJmShQQeC3EQV_2z_cg%20q
https://deezer.page.link/ZCHUZ41PqgLPU6Nr6
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2. Venham todos, vocês, meus amigos,  
Caminhar com o Mestre Jesus,  
/:Ele vem revelar a Escritura  
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (bis)  
 

3. Venham todos, vocês, testemunhas,  
Construamos a plena unidade   
/:No diálogo comprometido  
Com a paz e a fraternidade. (bis) 
 

4. Venham todos, mulheres e homens,  
Superar toda polaridade,  
/:Pois em Cristo nós somos um povo,  
Reunidos na diversidade. (bis)  
 

5. Venham jovens, idosos, crianças  
E vivamos o amor-compromisso  
/:Na partilha, no dom da esperança  
E na fé que se torna serviço. (bis) 
 

Obs.: Este canto não cumpre as exigências e as finalidades de um Canto de 
Abertura para a Celebração da Eucaristia. Portanto, pode-se usá-lo como, 
por exemplo, “canto de envio” (canto final) ou até mesmo após a homilia, 
em que, a cada domingo canta-se uma estrofe e o refrão, reforçando o 
sentido da Campanha da Fraternidade que foi apresentado em algum 
momento na homilia.  
 

Hino Campanha da Fraternidade Ecuménica 2021 Playback (CD 15) 

SPOTIFY      DREEZER 
 

********************************** 
 

Outras sugestões de cantos para a Quaresma 2021– Ano B 
 

CANTOS DE ENTRADA 
1. Eis o tempo de conversão [Pe. José Weber] CD Liturgia XIV – 

Faixa 6 ou CD “Seu amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 8 
2. Volta, meu povo [Letra: Maria de Fátima Oliveira / Música: Pe. José 

Weber] – CD CF 2018 – Faixa 4 
3. João Batista clamou no deserto [Reginaldo Veloso] CD Liturgia 

XIV – Faixa 4 
4. Acolhe, ó Deus, o nosso canto [Letra: Frei Telles Ramon, O. de M. 

/ Música: Daniel De Angeles] [Cinzas e Domingos da Quaresma -B] 
CD CF 2020 – Faixa 2 

https://youtu.be/Ft3vQBzYMQs
https://open.spotify.com/track/2z2Ju2wU4rvUbCKM5EUlrw
https://deezer.page.link/r7dTyjce3A72NoLfA
https://www.youtube.com/watch?v=DF9HP-2Nf24
https://www.youtube.com/watch?v=LZq6a9RJLXE
https://www.youtube.com/watch?v=S_fAjd5dfuc
https://www.youtube.com/watch?v=DpBR3-w8wEk
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5. Convertei-vos e crede no Evangelho [Letra e música: Frei Luiz 
Turra] CD CF 2013 – Faixa 3 

6. Lembra, Senhor, o teu amor [Letra: Reginaldo Veloso / Música: 
Daniel De Angeles] [2º Domingo] CD CF 2018 – Faixa 8 

7. Rejubila-te, Cidade santa [Letra e música: Frei Telles Ramon, O. 
de M.] [4o Domingo – B] CD CF 2015 – Faixa 4 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 

1. O vosso coração de pedra [Versão e música: José Alves] CD CF 
2007 – Faixa 5 

2. Converter ao Evangelho [Letra e música: Josenildo Nunes de 
Oliveira] CD CF 2012 – Faixa 5 

3. Canto da conversão [Letra e música: Pe. Ney Brasil] CD CF 
2012 – Faixa 2 ou CD CF 2009 – Faixa 2 

4. Pecador, agora é tempo [L.: D.R. / M.: Folcmúsica religiosa] CD 
Liturgia XIII – Faixa 4 Ato Penitencial [Letra: Missal Romano]  

5. Senhor, que fazeis passar [Música: Pe. Jair Costa] CD CF 2013 
– Faixa 4 

6. Senhor, servo de Deus [Música: Paulo Sérgio Soares] CD CF 
2011 – Faixa 5 

7. Tende compaixão de nós, Senhor [Música: Pe. José Weber, 
SVD] CD CF 2014 – Faixa 4 Salmos responsoriais: 

8. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós – 
Sl 50 [Quarta-feira de Cinzas] CD CF 2015 – Faixa 5 ou CD CF 
2014 – Faixa 5 

9. Verdade e amor são os caminhos do Senhor – Sl 24 [1o 
Domingo] CD Liturgia XIV – Faixa 5; CD CF 2015 – Faixa 6 

10. Andarei na presença de Deus – Sl 115 [2o Domingo] 
Melodia igual à faixa 6 do CD CF 2015 

11. Senhor, tens palavras de vida eterna – Sl 18 [3o Domingo] 
Melodia igual Faixa 6 do CD CF 2015 

12. Que se prenda a minha língua ao céu da boca  –  Sl 136 
[4o Domingo] CD Liturgia XIV– Faixa 9; CD CF 2015 – Faixa 7 

13. Criai em mim um coração que seja puro – Sl 50 [5o 
Domingo] CD Liturgia XIV – Faixa 11; CD CF 2015 – Faixa 8 

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO [Letra: Lecionário] 

1. Louvor a vós, ó Cristo [Música: Adenor Leonardo Terra] CD CF 
2014 – Faixa 6 

2. Glória e louvor a vós, ó Cristo [Música: Eurivaldo S. Ferreira] CD 
CF 2011 – Faixa 7 

https://www.youtube.com/watch?v=kvkTZ5oI2mM
https://www.youtube.com/watch?v=SYvf2DCrVsg
https://www.youtube.com/watch?v=isHFdSvjMOk
https://www.youtube.com/watch?v=y6xMUb9ShoQ
https://www.youtube.com/watch?v=7prLy3fEq90
https://www.youtube.com/watch?v=qERNeuW5mfY
https://www.youtube.com/watch?v=qg82A1FnASQ
https://www.youtube.com/watch?v=oOOQEemHLio
https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk
https://www.youtube.com/watch?v=VBcZTmgMK2U
https://www.youtube.com/watch?v=2funWRVhAGs
https://www.youtube.com/watch?v=-jewQPYXHeo
https://www.youtube.com/watch?v=U4By8k6twwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oy6R5l7EmR0
https://www.youtube.com/watch?v=9W6icZb1aI0
https://www.youtube.com/watch?v=XYyB_GUtFeM
https://www.youtube.com/watch?v=Z-ASohI4ie8
https://www.youtube.com/watch?v=2o1RDP4R9Dw
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3. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus [Música: Pe. José Carlos 
Sala] CD CF 2015 – e 2017 – Faixa 9 

4. Honra, glória, poder e louvor [L.: Pe. José Weber (refrão); 
Reginaldo Veloso (estrofes) / M.: Pe. José Weber, SVD] CD “Seu 
amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 7 

5. Jesus Cristo, sois bendito [Música: Pe. José Carlos Sala] CD CF 
2013 – Faixa 5 

6. Louvor a vós, ó Cristo rei [Música: Eurivaldo S. Ferreira] CD 
Liturgia XIV – Faixa 1 ou CD CF 2004 – Faixa 9 

7. Louvor e glória a ti, Senhor [Música: Frei Wanderson Luiz Freitas, 
O.Carm.] CD CF 2020 – Faixa 5 

 
APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS: 

1. Aceita, Senhor, com prazer [Letra: Reginaldo Veloso / 
Música: Daniel De Angeles] CD CF 2015 – Faixa 10 

2. Retorna, Israel [Versão e música: Frei Telles Ramon, O. de 
M.] CD CF 2012 – Faixa 11 

3. Volta o teu olhar, Senhor [Letra: Frei Telles Ramon, O. de M. 
/ Música: Frei Telles Ramon, O. De M. e João Paulo Ramos 
Durães] CD CF 2011 – Faixa 8 

4. Sê bendito, Senhor, para sempre [Letra: Frei José Moacyr 
Cadenassi, OFMCap / Música: Julio César Marques Ricarte] 
CD CF 2014 – Faixa 8 

5. Bendito és tu [Letra: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap / 
Música: Pe. Ney Brasil Pereira] CD CF 2001 – Faixa 4 

6. Recebe este canto do chão [Geraldo Leite Bastos e 
Reginaldo Veloso] CD Liturgia XIV – Faixa 2 

7. Escuta, Senhor [Letra: Frei Telles Ramon, O. de M. / Música: 
Frei Wanderson Luiz Freitas, O.Carm]–CD CF 2018–Faixa 12 

 
COMUNHÃO: 

1. Agora o tempo se cumpriu [Série “Povo de Deus”] CD Liturgia 
XIV – Faixa 3 ou CD “Seu amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 9 
[Cinzas e 1o Domingo] 

2. Nós vivemos de toda Palavra [Letra: Frei José Moacyr 
Cadenassi, OFMCap / Música: Pe. José Weber, SVD] [1o 
Domingo] CD CF 2012 – Faixa 14 

3. Jesus, Filho amado [Letra e música: Wallison Rodrigues] [2o 
Domingo] CD CF 2015 – Faixa 13 

4. Pelas dores deste mundo [D.R.] CD CF 2010 – Faixa 16 

https://www.youtube.com/watch?v=YlT-nwkanxA
https://www.youtube.com/watch?v=5cvuerp0xto
https://www.youtube.com/watch?v=Dl1WZAoWgCE
https://www.youtube.com/watch?v=SamZ2oHvgfU
https://www.youtube.com/watch?v=sPf_XeIxznE
https://www.youtube.com/watch?v=o0m7zUhDkKE
https://www.youtube.com/watch?v=2XLS-WQPxVo
https://www.youtube.com/watch?v=ggjzEtYKbrE
https://www.youtube.com/watch?v=iI8mUCYUBgk
https://www.youtube.com/watch?v=Y_epBNzSyWo
https://www.youtube.com/watch?v=Wkv5DsXmnp8
https://www.youtube.com/watch?v=xTmXhEnMNy0
https://www.youtube.com/watch?v=o_AzlIdDaGA
https://www.youtube.com/watch?v=5spK_O72PTQ
https://www.youtube.com/watch?v=lHJ1u0fKDg8
https://www.youtube.com/watch?v=UX2hOWBawG4
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5. Este é meu Filho muito amado [Letra: Ir. Miria T. Kolling 
(Refrão) / Hino da Festa da Transfiguração LH (Estrofes) / 
Música: Ir. Miria T. Kolling] [2o Domingo ] CD CF 2014–Faixa 12 

6. O passarinho encontrou [Letra e música: Reginaldo Veloso] 
[3o Domingo] CD Festas Litúrgicas IV – Faixa 19 

7. Ao se aproximar a Páscoa [Letra: Eurivaldo Silva Ferreira / 
Música: Wallison Rodrigues [3º Domingo] CD CF 2018– Faixa 16 

8. Deus é rico em misericórdia [Letra: Frei Telles Ramon, O. de 
M / Música: Adenor Leonardo Terra] [4o Domingo] CD CF 2018 
– Faixa 17 Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor: 

9. Hosana ao Filho de Davi [Letra e música: José Alves] Abertura 
– CD CF 2007 – Faixa 15; CD CF 2009 – Faixa 26 ou CD “Seu 
amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 1 

10. Os filhos dos hebreus [Letra: Versão do Sl 24 de Reginaldo 
Veloso / Música: Reginaldo Veloso] Procissão com ramos – CD 
CF 2007 – Faixa 17 

11. Glória, louvor e honra a ti [Letra e música: Nicolau Vale] 
Procissão com ramos – CD Liturgia XIV – [Paulus] – Faixa 18 

12. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? [Letra: 
Lecionário / Música: Edivaldo Cirino (refrão) / Pe. José Weber, 
SVD (estrofes)] Salmo responsorial – CD CF 2007 – Melodia 
igual à Faixa 9 

13. Salve, ó Cristo obediente [Letra e música: Reginaldo Veloso] 
Aclamação ao Evangelho – CD CF 2007 – Faixa 19 ou CD “Seu 
amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 3 

14. Ó morte, estás vencida [Letra: Antônio do Prado / Música: 
adaptação (canto gregoriano)] Oferendas – CD CF 2007 – Faixa 
20 ou CD “Seu amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 4 

15. Eu vim para que todos tenham vida [Letra e música: Pe. 
José Weber, SVD] Comunhão – CD CF 2007 – Faixa 21 ou CD 
“Seu amor é sem fim” [Paulus] – Faixa 5 

16. Somos todos convidados [Letra: Frei José Moacyr 
Cadenassi, OFMCap / Música: Adenor Leonardo Terra] 
Comunhão – CD CF 2014 – Faixa 15 Celebrações penitenciais: 

17. A Deus pedimos perdoar [José Generino de Luna] CD CF 
2004 – Faixa 4 

18. Canção da chegada [Letra e música: Flávio Irala / Valdomiro 
de Oliveira] CD CF 2010 – Faixa 6 

19. Somos gente da esperança [Letra: Cícero Alencar, O. Carm. 
/ Música: Norival de Oliveira] CD CF 2010 – Faixa 8 

https://www.youtube.com/watch?v=gIe2Kbgm6H4
https://www.youtube.com/watch?v=4xAyePSOzvg
https://www.youtube.com/watch?v=x9Ef-JqxLf0
https://www.youtube.com/watch?v=29BG_Yrlz1Y&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=bi3SIkxdIWs
https://www.youtube.com/watch?v=BJ4dORzbO5k
https://www.youtube.com/watch?v=DQg8uqbI33Q
https://www.youtube.com/watch?v=lZjpyarES3w
https://www.youtube.com/watch?v=WtQwRkq_Bl4
https://www.youtube.com/watch?v=Ue_WtuZgk_I
https://www.youtube.com/watch?v=PL5zpkC6qbY
https://www.youtube.com/watch?v=ez2T4QlhN-g
https://www.youtube.com/watch?v=Qicyjqi6_o0
https://www.youtube.com/watch?v=rzdoeRq2sy0
https://www.youtube.com/watch?v=Dx-Qw9PlE1Y
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OBJETIVO GERAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Conscientizar, 

à luz da Palavra de Deus, 

para o sentido da vida como Dom e Compromisso, 

que se traduz em relações de mútuo cuidado 

entre as pessoas,  

na família, na comunidade, na sociedade e no planeta,  

nossa Casa Comum. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 
1. Apresentar o sentido de vida proposto por Jesus nos Evangelhos 
2. Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências 

fundamentais da vida para relações sociais mais humanas; 
3. Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução do 

cuidado como caminhos de superação da indiferença e da violência; 
4. Promover e defender a vida, desde a fecundação até o seu fim 

natural, rumo à plenitude; 
5. Despertar as famílias para a beleza do amor que gera continuamente 

vida nova; 
6. Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar, com o 

testemunho e as ações de mútuo cuidado, a vida plena do Reino de 
Deus; 

7. Criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, pela crisma e 
pela eucaristia, todos percebam, na fraternidade, a vida como Dom e 
Compromisso; 

8. Despertar os jovens para o dom e a beleza da vida, motivando-lhes o 
engajamento em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros 
jovens em situação de sofrimento e desesperança; 

9. Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em 
favor da vida; 

10. Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometendo-se com 
a ecologia integral. 

 

VEJA SUBSÍDIOS DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021 
http://xacute1.com/?p=16506 

 

SUBSÍDIO ELABORADO PELA 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA  APARECIDA DE HELENA MARIA - OSASCO 

http://xacute1.com/?p=16506
http://xacute1.com/?p=16506

