
Celebração: Tempo da Quaresma 
 

01. O amor e a Cruz (Abertura) Ré+ 
L: Crisógono Sabino M: Paulo Felix Delesposte 

1. Libertemo-nos da garra do pecado / e corramos ao 
encontro de Jesus, / pois, Ele é o autor de nossa fé, / 
e por nós a sua vida ofereceu, / revelando o amor 
que vem da cruz. 

Quaresma tempo santo, dedicado à oração, / esmola e 
jejum, amor e conversão. / Tempo de rever nossa 
vida de cristão. 

2. Não deixai-vos abater pelo desânimo, / resisti ao 
tentador e ao pecado. / Entreguemos nosso fardo ao 
Senhor, / o descanso nele iremos encontrar, / nosso 
ânimo teremos renovado. 

3. Nos salvastes ó Senhor e nosso Deus, / atraístes vosso 
povo tão disperso,/ pra louvar e exaltar o vosso 
nome, / bendizer vossa glória, vosso amor, / e formar 
um povo santo e liberto. 

 
02. Louvor a Vós ó Cristo (Aclamação) (Ré+) 
L. e M: Tatiane, João Marcos, Crisógono e Mínison.  

Louvor a Vós ó Cristo, / Rei da eterna glória  (bis). 
Cinzas: Vós porém, ao jejuares, lavai o rosto e o 

perfumai, / não louvado pelos homens, recompensa 
vem do Pai. 

1°Dom: O Reino de Deus se aproxima, já se completou o 
tempo. / Convertei-vos, povo meu, e crede no 
Evangelho. 

2° Dom: De uma nuvem resplendente, uma voz se fez 
ouvir: / "Eis meu filho muito amado, escutai o que Ele 
diz". 

3°Dom: Destruí vós,este templo,  e o reconstruirei, / pois 
que ao terceiro dia, eu de novo, o erguerei. 

4°Dom: Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu 
Filho único. / Quem n'Ele crê não morrerá, mas terá a 
vida eterna. 

5°Dom: Se alguém me quer seguir, onde estou Ele 
estará. / Se alguém me quer servir,o meu Pai o 
honrará.  

Ramos: O Cristo humilhou-se obedeceu até a cruz. / 
Humilhou-se obedeceu sereno e forte o bom Jesus. 

 
03. DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER (OFER.) (SOL+) 
L: e M: DR 

1. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, / 
caminhando na Esperança, se aproxima de Jesus. / 
No deserto, sente fome e o Senhor tem Compaixão, / 
comunica sua Palavra; vai abrindo o coração.  

Dai-lhes vós mesmos de comer, / que o milagre vai 
acontecer! (bis)  

2. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor, 
/ quando for acumulado gera morte, traz a dor. / 
Quando o pouco que nós temos se transforma em 
oblação, / o milagre da partilha serve a mesa dos 
irmãos. 

3. No altar da Eucaristia, o Senhor vem ensinar / que o 
amor é verdadeiro, quando a vida se doar. / 
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, 
/ na esperança repartindo a Palavra e o mesmo Pão.  

4. Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou. / 
Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou. / 
Responsáveis pelo mundo, para a vida promover, / 
desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. 

 
04. Compromisso de amar (Comunhão) (Ré+)  
L. e M.: Jakson Moreira – Tarumirim, MG 

1. Se nos desertos da vida encontrar / outros caminhos 
que impedem amar,  /  Sou tua força frente a 
tentação, / faço unidade, se há divisão. 

Sou tua força, / Sou pão da vida. / Vem comigo cear. 
Estou contigo pelo caminho. / Faremos o compromisso 

de amar. 
2. Meu filho amado se transfigurou, / Sua imagem 

fulgente ficou. / Sê a luz ao irmão clarear, / gestos de 
amor a se transfigurar. 

3. Sofre meu povo na exploração, / autoridades em 
corrupção. / Eis o caminho pra santificar: / faz de tua 
vida um templo a zelar.  

4. Amo este mundo, meu Filho te dou, / eis uma prova 
de meu grande amor. / Só persevera e caminha na 
luz, / quem se alimenta do Cristo Jesus. 

5. Eis que o Cristo na cruz vai remir, / pra minha glória o 
mundo unir. / Defende a vida, promove a missão, / 
assim serás filial comunhão. 

 
05. Hino CFE 2021 (Ré menor) 
L: Frei Telles Ramon, O. de M. M: 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.  

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! / Do que estava dividido, 
unidade ele faz! (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) 

 
 

 


