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CICLO SEMANAL DO ROSÁRIO

(Distribuição nos dias da Semana para a contemplação dos Mistérios) 

Segunda       Terça          Quarta       Quinta      Sexta         Sábado      Domingo

Mistérios 
da Alegria 

Mistérios 
Dolorosos      

Mistérios 
Gloriosos    

Mistérios
 Luminosos   

Mistérios 
Dolorosos 

Mistérios 
da Alegria   

Mistérios 
Gloriosos   

1º TERÇO – MISTÉRIOS DA ALEGRIA

10 Mistério 20 Mistério 30 Mistério 40 Mistério 50 Mistério

- No 1º Mistério 
da Alegria 

contemplamos 
Anunciação do 
Anjo a Nossa 

Senhora.  

- No 2º Mistério 
da Alegria con-
templamos a 

visita de Nossa 
Senhora à sua 
prima Isabel. 

- No 3º 
Mistério da 
Alegria con-
templamos o 
nascimento 
de Jesus. 

  

- No 4º Misté-
rio da Alegria 

contemplamos a 
apresentação do 
Menino Jesus no 

Templo. 

- No 5º Misté-
rio da Alegria 
contempla-

mos a perda 
e encontro 

de Jesus no 
Templo. 

  
2º TERÇO – MISTÉRIOS LUMINOSOS 

  10 Mistério 20 Mistério 30 Mistério 40 Mistério 50 Mistério

- No 1º Misté-
rio Luminoso 

contemplamos 
o batismo de 

Jesus no Jordão.  

- No 2º Mistério 
Luminoso 

contemplamos 
o 1º milagre de 
Jesus nas Bo-
das de Caná. 

- No 3º Mistério 
Luminoso contem-
plamos a procla-
mação do Reino 

de Deus e convite 
à conversão. 

- No 4º Misté-
rio Luminoso 
contempla-

mos a Trans-
figuração de 

Jesus. 

- No 5º 
Mistério Lu-
minoso con-
templamos a 
Instituição da 

Eucaristia. 

3º TERÇO – MISTÉRIOS DAS DORES DE JESUS 

10 Mistério 20 Mistério 30 Mistério 40 Mistério 50 Mistério

- No 1º Misté-
rio Doloroso 

contemplamos 
a agonia mor-
tal de Jesus, 
no Horto das 

Oliveiras.

- No 2º Misté-
rio Doloroso 
contempla-
mos como 
Jesus foi 

açoitado e 
flagelado. 

- No 3º Mistério 
Doloroso con-

templamos como 
Jesus foi cruel-
mente coroado 
de espinhos por 

seus algozes. 

- No 4º Mistério 
Doloroso 

contemplamos 
como Jesus 

pacientemente 
carrega sua cruz 

ao Calvário. 

- No 5º Misté-
rio Doloroso 
contempla-

mos a crucifi-
cação e morte 

de Jesus.   

4º TERÇO – MISTÉRIOS GLORIOSOS 

10 Mistério 20 Mistério 30 Mistério 40Mistério 50 Mistério

- No 1º Mistério 
Glorioso con-
templamos a 
Ressurreição 
triunfante de 

Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

- No 2º 
Mistério 

Glorioso con-
templamos 
a Ascensão 
de Jesus ao 

Céu. 

- No 3º Mistério 
Glorioso con-
templamos a 

vinda do Espíri-
to Santo sobre 
os Apóstolos. 

- No 4º Mis-
tério Glorioso 

contemplamos 
a Assunção 
gloriosa de 

Nossa Senhora 
ao Céu. 

- No 5º Mistério 
Glorioso con-
templamos a 
Coroação de 

Nossa Senhora 
como Rainha do 
Céu e da Terra. 
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MÊS DE ABRIL

Intenção do Apostolado da Oração

INTENÇÃO UNIVERSAL: Libertação das dependências
Rezemos para que todas as pessoas sob a influência de dependências se-

jam bem ajudadas e acompanhadas.

PEQUENO CALENDÁRIO

MÊS DE MARÇO

Intenção do Apostolado da Oração

PELA EVANGELIZAÇÃO: Os católicos na china
Rezemos para que a Igreja na China persevere na fidelidade ao Evangelho 

e cresça na unidade.

PEQUENO CALENDÁRIO

01 – 1º Domingo da Quaresma  
I Semana do Saltério
07 – Ss. Perpétua e Felicidade, mártires 
08 – 2º Domingo da Quaresma  
II Semana do Saltério 
Dia Internacional da Mulher
15 – 3º Domingo da Quaresma  
III Semana do Saltério
17 – S. Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor    

19 – S. JOSÉ, esposo de Nossa Senhora   
21 – Dia internac. Eliminação Discrimina-
ção racial
22 – 4º Domingo da Quaresma
IV Semana do Saltério 
Dia Mundial da Água
25 – ANUNCIAÇÃO do SENHOR   
29 – 5º Domingo da Quaresma
I Semana do Saltério

05 – Domingo de Ramos
II Semana do Saltério
06 a 11 – Semana Santa
07 – S. João B. de la Salle
11 – S. Estanislau
12 – Domingo de Páscoa 
Saltério próprio Oitava Páscoa
19 – 2º Domingo de Páscoa 
II Semana do Saltério

Domingo da Divina Misericórdia 
Dia do Indígena
25 – São Marcos, evangelista 
26 – 3º Domingo da Páscoa 
III Semana do Saltério
27 – Dia da Empregada Doméstica
29 – S. Catarina de Sena
30 – Dia Nacional da Mulher
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“Fraternidade e vida: dom e compromisso”
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

Reunidos em Comunidade, queremos viver in-
tensamente o tempo da Quaresma. É tempo de 
cultivar a fé na entrega de Cristo por nós. Hoje, 
Jesus nos ensina a vencermos as tentações 
por meio do jejum e da oração. Amparados por 
Deus, vençamos as forças do mal que geram 
exploração e morte. A Campanha da Fraternida-
de nos ajuda a olhar a triste realidade do tráfico 
de pessoas que tanto oprime nossas famílias. 
Com Jesus, refaçamos nossa escolha pelo Rei-
no de justiça e paz!

(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

01 de Março
1º DOMINGO DA QUARESMA

(Cor Litúrgica: Roxa) 

1. Cântico Inicial
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.

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 nos-
sas penas diante dos teus pés, 
também nós desejamos o nos-
so amor te dar, porque só muito 
amor nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sem-
pre confiar, de erguer a nossa voz, 

de não desesperar, olhando aque-
le gesto que o bom ladrão salvou, 
não foi também por nós teu san-
gue que jorrou?

2. Saudação
D.: Reunidos em nome de Deus 
Pai, de seu Filho Jesus e ilumina-
dos pela ação do Espírito Santo 
de Deus, celebremos a Palavra 
que nos chama para o amor. Com 
fé e espírito penitente, iniciemos 
nossa Celebração invocando a 
Trindade Santa: 
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Que o Deus da misericórdia 
e do perdão nos cumule de bên-
çãos, nos ajude a caminhar na fé, 
a vencer as tentações do mundo, 
sendo verdadeiros apóstolos no 
anúncio do Evangelho!
— Bendito seja Deus, que 
nos reuniu no amor de Cristo! 
Amém.
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3. A Palavra nos reconcilia
D.: O Evangelho nos fala das 
tentações no deserto, e Jesus as 
venceu, rejeitando tudo o que era 
contrário ao projeto do Pai, o Rei-
no. Peçamos perdão ao Senhor, 
nosso Deus. (Silêncio)
L. 1: Deus de compaixão, perdoai 
nossa fraqueza em saciar-nos 
com o pão do mundo, esquecen-
do-nos do Pão da Palavra que nos 
liberta e salva.
— Senhor, tende piedade de 
nós, porque somos pecadores! 
L. 1: Deus de bondade, perdoai 
nossa falta de fé e de confiança 
em vossa Palavra, que nos forta-
lece na missão.
— Cristo, tende piedade de nós 
e perdoai nossa culpa! 
L. 1: Deus de misericórdia, per-
doai nosso egoísmo, por querer 
conquistar os reinos do mundo, 
nos iludindo com ídolos e coisas 
materiais, que passam e não nos 
realizam plenamente.
— Senhor, tende piedade de 
nós e concedei-nos vossa mise-
ricórdia!
D.: Ó Deus de eterno amor e mise-
ricórdia, perdoai nossos pecados, 
dai-nos vossa paz e conservai-
-nos no caminho do Evangelho. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
— Amém.

4. Louvação (Omite-se)

L. 2: Enviai-nos, Senhor, vosso 
Espírito Santo, gerador da vida e 
da paz, e fazei-nos todos fiéis ao 
vosso Reino e germinadores de 
vida, de concórdia, harmonia e 
solidariedade no mundo.

01

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher

— Vinde, Espírito de Deus, Espí-
rito de amor, iluminai-nos, trans-
formai-nos!
L. 2: O Senhor nos quer livres 
para amá-lo. O reconhecimen-
to de nossas faltas nos faz ver a 
imensidão da graça de Cristo que 
nos livra do pecado e nos dá a 
vida. Senhor, vossa Palavra ilumi-
na nosso caminhar. Nela encon-
tramos a vida.
— Senhor, vossa Palavra é fonte 
de vida.
L. 2:  Vossa Palavra reacende em 
nós o desejo de conversão. Ela 
nos faz crer que a graça supera o 
pecado que tanto nos oprime.
— Senhor, vossa Palavra é fonte 
de libertação.
L. 2:  Cristo, vós sois a Palavra 
encarnada do Pai. Vinde ao nosso 
coração e fazei-nos perseverantes 
no amor.
— Cristo, vinde transformar 
nosso coração.
L. 2: Somos imagem e semelhan-
ças de Deus, e não queremos fi-
car longe de vossa misericórdia.
— Que nossos olhos se abram 
para percebermos os pecados 
que cometemos em nossa vida.
L. 2: Tempo da Quaresma é o tem-
po de Deus entre nós. É tempo de 
conversão. Escutemos atentos o 
que o Senhor nos vai falar.
— Bendita é Palavra do Senhor, 
que vamos ouvir e guardar no 
coração. Amém. 

5. Primeira Leitura 
    (Gn 2,7-9; 3,1-7)
L. 1: Leitura do Livro do Gênesis: 

7O Senhor Deus formou o ho-
mem do pó da terra, soprou-lhe 
nas narinas o sopro da vida e o 
homem tornou-se um ser vivente. 
8Depois, o Senhor Deus plantou 
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um jardim em Éden, ao oriente, e 
ali pôs o homem que havia forma-
do. 9E o Senhor Deus fez brotar 
da terra toda sorte de árvores de 
aspecto atraente e de fruto sabo-
roso ao paladar, a árvore da vida 
no meio do jardim e a árvore do 
conhecimento do bem e do mal. 

3,1A serpente era o mais astuto 
de todos os animais dos campos 
que o Senhor Deus tinha feito. Ela 
disse à mulher: “É verdade que 
Deus vos disse: ‘Não comereis de 
nenhuma das árvores do jardim?’”

2E a mulher respondeu à ser-
pente: “Do fruto das árvores do 
jardim nós podemos comer. 3Mas 
do fruto da árvore que está no 
meio do jardim, Deus nos disse: 
‘Não comais dele, nem sequer o 
toqueis, do contrário, morrereis’”.

4A serpente disse à mulher: 
“Não, vós não morrereis. 5Mas 
Deus sabe que, no dia em que 
dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão e vós sereis como Deus, 
conhecendo o bem e o mal”.  6A 
mulher viu que seria bom comer 
da árvore, pois era atraente para 
os olhos e desejável para se al-
cançar o conhecimento. E colheu 
um fruto, comeu e deu também 
ao marido, que estava com ela, e 
ele comeu. 7Então, os olhos dos 
dois se abriram; e, vendo que es-
tavam nus, teceram tangas para si 
com folhas de figueira. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

6. Resposta à Palavra (Sl 50)
L. 2: Piedade, ó Senhor, tende 
piedade,/ pois pecamos contra 
vós.
— Piedade, ó Senhor, tende 
piedade,/ pois pecamos con-
tra vós.

— Tende piedade, ó meu Deus, mi-
sericórdia!/ Na imensidão do vos-
so 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 con-
tra vós, só contra vós, que eu pe-
quei,/ e 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 Es-
pírito!
— 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! 

7. Segunda Leitura 
(Forma longa – Rm 5,12-19 – For-

ma breve – 5,12.17-19)
L. 3: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Romanos: 

Irmãos: [12Consideremos o se-
guinte: O pecado entrou no mun-
do por um só homem. Através do 
pecado, entrou a morte. E a morte 
passou para todos os homens, 
porque todos pecaram.] 

13Na realidade, antes de ser 
dada a Lei, já havia pecado no 
mundo. Mas o pecado não pode 
ser imputado, quando não há 
lei. 14No entanto, a morte reinou, 
desde Adão até Moisés, mesmo 
sobre os que não pecaram como 
Adão, – o qual era a figura provisó-
ria daquele que devia vir –. 15Mas 
isso não quer dizer que o dom da 
graça de Deus seja comparável à 
falta de Adão! A transgressão de 
um só levou a multidão humana 
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01

à morte, mas foi de modo bem 
superior que a graça de Deus, ou 
seja, o dom gratuito concedido 
através de um só homem, Jesus 
Cristo, se derramou em abundân-
cia sobres todos. 16Também, o 
dom é muito mais eficaz do que o 
pecado de um só. Pois a partir de 
um só pecado o julgamento resul-
tou em condenação, mas o dom 
da graça frutifica em justificação, 
a partir de inúmeras faltas.

[17Por um só homem, pela falta 
de um só homem, a morte come-
çou a reinar. Muito mais reinarão 
na vida, pela mediação de um só, 
Jesus Cristo, os que recebem o 
dom gratuito e superabundante 
da justiça. 18Como a falta de um 
só acarretou condenação para 
todos os homens, assim o ato de 
justiça de um só trouxe, para to-
dos os homens, a justificação que 
dá a vida. 

19Com efeito, como pela de-
sobediência de um só homem a 
humanidade toda foi estabelecida 
numa situação de pecado, assim 
também, pela obediência de um 
só, toda a humanidade passará 
para uma situação de justiça.] 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

8. Aclamação ao Evangelho
— Louvor e glória a ti, Senhor, 
Cristo, Palavra de Deus!
— Louvor e glória a ti, Senhor, 
Cristo, Palavra de Deus!
— O homem não vive somente 
de pão, mas de toda a palavra da 
boca de Deus.

9. Evangelho (Mt 4,1-11)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)

D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
Mateus.
— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 1o Espírito 
conduziu Jesus ao deserto, para 
ser tentado pelo diabo. 2Jesus je-
juou durante quarenta dias e qua-
renta noites, e, depois disso, teve 
fome. 3Então, o tentador aproxi-
mou-se e disse a Jesus: “Se és 
Filho de Deus, manda que estas 
pedras se transformem em pães!” 
4Mas Jesus respondeu: “Está es-
crito: ‘Não só de pão vive o ho-
mem, mas de toda palavra que sai 
da boca de Deus’”. 5Então o diabo 
levou Jesus à Cidade Santa, colo-
cou-o sobre a parte mais alta do 
Templo, 6e lhe disse: “Se és Filho 
de Deus, lança-te daqui abaixo! 
Porque está escrito: ‘Deus dará 
ordens aos seus anjos a teu res-
peito, e eles te levarão nas mãos, 
para que não tropeces em alguma 
pedra’”. 7Jesus lhe respondeu: 
“Também está escrito: ‘Não tenta-
rás o Senhor teu Deus!’”

8Novamente, o diabo levou 
Jesus para um monte muito alto. 
Mostrou-lhe todos os reinos do 
mundo e sua glória, 9e lhe disse: 
“Eu te darei tudo isso, se te ajoe-
lhares diante de mim, para me 
adorar”. 10Jesus lhe disse: “Vai-
-te embora, Satanás, porque está 
escrito: ‘Adorarás ao Senhor, teu 
Deus, e somente a ele prestarás 
culto’”. 

11Então o diabo o deixou. E os 
anjos se aproximaram e serviram 
a Jesus. — Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor!

10. Meditação da Palavra  
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)
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11. A Palavra nos leva à Fé
Creio em Deus Pai todo-pode-

roso, criador do céu e da terra. E 
em Jesus Cristo, seu único Fi-
lho, nosso Senhor, que foi conce-
bido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu 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 San-
ta Igreja católica; na comunhão 
dos santos; na remissão dos pe-
cados; na ressurreição da carne; 
na vida eterna. Amém.

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: Apresentemos ao Senhor nos-
sas preces, colocando em seu co-
ração misericordioso nossa vida e 
nossa esperança. Com humilda-
de, nós clamamos: Senhor, por 
vosso amor, escutai-nos! 

1. REZEMOS pela Igreja, povo 
de Deus, para que ela cresça no 
amor e na caridade, e seja sem-
pre fiel ao Evangelho, nós suplica-
mos ao Senhor.

2. REZEMOS por nossa Dioce-
se, para que possamos ser uma 
Igreja viva, participativa e com-
prometida, nós suplicamos ao 
Senhor.

3. REZEMOS por nossos go-
vernantes, para que governem 
com justiça, fazendo com que o 
bem comum seja partilhado com 
todos, principalmente com os 
mais necessitados, nós suplica-
mos ao Senhor.

4. REZEMOS por todos nós, 
para que sejamos fortes na fé, 
coerentes nas atitudes e sempre 

dados à solidariedade e à justiça, 
nós vos suplicamos, Senhor.

5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Ó Deus, nosso coração pul-
sa forte e feliz quando nos apro-
ximamos de vós. Concedei-nos, 
por vossa graça, o que vos pedi-
mos com amor. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Coloquemos sobre o altar tudo 
o que somos e que recebemos de 
Deus, por seu amor sempre mise-
ricordioso. Dele tudo recebemos 
e por isso devemos partilhar com 
os que ainda não têm e nem vi-
vem com dignidade.
— Senhor, ajudai-nos a ser fra-
ternos, a abrir nossas mãos e o 
coração!
D.: Senhor Deus de bondade, 
acolhei nosso gesto de partilha 
para com nossos irmãos e irmãs, 
e dai-nos um coração sempre dis-
posto a partilhar.
— Sim, ó Senhor, que nossos 
dons vos sejam agradáveis e 
nos tragam a paz. Amém.

14. Cântico dos Dons
O vosso coração de pedra 
O vosso coração de pedra se 

converterá em novo, em novo 
coração.

1. Tirarei do vosso peito vosso 
coração de pedra, no lugar colo-
carei novo coração de carne.

2. Dentro em vós eu plantarei, 
plantarei o meu espírito: amareis 
os meus preceitos, seguireis o 
meu amor.
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— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: ao Unigênito também, 
— a mesma honra eternamente; 
ao seu Espírito convém! Amém.

(O Santíssimo é trazido para o 
altar e reza-se conforme abaixo. A 
Comunidade que não tem a Reserva 
Eucarística faz um momento de Ação 
de Graças, de Partilha de vida. A 
Equipe da Celebração prepara esse 
momento.)

L. 2: Na Santa Eucaristia recebe-
mos Jesus vivo e Ressuscitado 
em nosso coração. Que esta San-
ta Comunhão nos leve a praticar a 
partilha e a união. Comungar é re-
ceber Jesus vivo e verdadeiro em 
nossa vida.

16. Oração do Pai-Nosso
D.: Rezemos com fé a oração que 
Jesus nos ensinou, chamando a 
Deus de Pai, sendo irmãos frater-
nos, perdoando e partilhando o 
pão com os necessitados.
— PAI NOSSO...

17. Oração da Paz
L. 3: O mundo está sedento da 
Paz, daquela paz que vem de 
Deus. Com esta oração, vamos 
lembrar de todos aqueles que so-
frem por causa da luta em favor 
da justiça e da paz.
D.: Senhor Jesus Cristo, disses-
tes aos vossos Apóstolos: eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, 

3. Dentre todas as nações, 
com amor vos tirarei, qual pastor 
vos guiarei, para a terra, a vossa 
pátria.

4. Esta terra habitareis: foi pre-
sente a vossos pais e sereis sem-
pre o meu povo, eu serei o vosso 
Deus.

15. Louvor à Palavra
D.: Unidos em torno do altar, ren-
demos, em Comunidade, nossos 
louvores ao Senhor, nosso Deus, 
rezando com o Salmo 62. Demos 
graças ao Senhor, porque ele é 
bom!
— Eterna é sua misericórdia!
L. 3: Ó Deus, vós sois meu Deus, 
desde a aurora vos procuro. De 
vós tem sede minha alma, anela 
por vós minha carne, como terra 
deserta, seca, sem água. Assim 
no santuário vos contemplei, 
para ver vosso poder e vossa 
glória.
— Eterna é sua misericórdia!
L. 3: Pois vossa bondade vale 
mais que a vida, meus lábios 
proclamarão vosso louvor. Assim 
vos bendirei enquanto eu viver, 
em vosso nome erguerei minhas 
mãos. 
— Eterna é sua misericórdia!
L. 3: Eu me saciarei como num 
farto banquete, e com vozes de 
alegria vos louvará minha boca. 
— Eterna é sua misericórdia!
L. 3: Quando de vós me lembro 
em meu leito e penso em vós nas 
vigílias noturnas, porque fostes 
meu auxílio, exulto de alegria à 
sombra de vossas asas.
— Eterna é sua misericórdia!
L. 3: A vós minha alma está unida, 
vossa mão direita me sustenta.
— Eterna é sua misericórdia!
D.: Ao Pai eterno demos glória,

01

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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ces que o mel, que o mel que sai 
dos favos. 

5. Que vos agrade o cantar 
dos meus lábios e a voz da minha 
alma; que ela chegue até vós, ó 
Senhor, meu Rochedo e Redentor! 

20. Oração da CF
Deus, nosso Pai, fonte da vida 

e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cul-
tivado com amor. 

Dai-nos um coração acolhe-
dor para assumir a vida como 
dom e compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as 
necessidades dos nossos irmãos 
e irmãs, sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

Ensinai-nos a sentir verda-
deira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, próprio de 
quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade, reconciliada no 
amor. Dai-nos a graça de viver-
mos em comunidades eclesiais 
missionárias, que, compade-
cidas, vejam, se aproximem e 
cuidem daqueles que sofrem, a 
exemplo de Maria, a Senhora da 
Conceição Aparecida, e de San-
ta Dulce dos Pobres, Anjo Bom do 
Brasil. Por Jesus, o Filho amado, 
no Espirito, Senhor que dá a 
vida. Amém.

21. Oração de 
      Agradecimento
D.: Rendamos graças ao Senhor 
da vida pela Palavra que ouvi-
mos.
— Obrigado, Senhor, por vossa 
Palavra de vida e Salvação. 

que sois Deus com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: No compromisso do amor 
fraterno, saudemo-nos em Cristo 
Jesus.

18. Comunhão
D.: Senhor, nós agradecemos 
vossa presença no Pão do altar. 
Alimentai nossa vida para que 
sejamos mais fortes na esperan-
ça, na fé e saibamos partilhar a 
vida.
M.: Eis o Pão dos Anjos, o Pão do 
céu. Eis o Cristo Senhor, Cordeiro 
imaculado que tira nosso pecado 
e o pecado do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
O homem não vive somente de pão
O homem não vive somente 

de pão, mas de toda Palavra da 
boca de Deus.

1. A lei do Senhor Deus é per-
feita, conforto para a alma! O tes-
temunho do Senhor é fiel, sabe-
doria dos humildes.

2. Os preceitos do Senhor são 
precisos, alegria ao coração. O 
mandamento do Senhor é brilhan-
te, para os olhos é uma luz.

3. É puro o temor do Senhor, 
imutável para sempre. Os julga-
mentos do Senhor são corretos e 
justos igualmente.

4. Mais desejáveis do que o 
ouro são eles, do que o ouro refi-
nado; suas palavras são mais do-
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D.: Demos graças ao Senhor da 
vida pela comunhão que nos for-
talece.
— Obrigado, Senhor, pela Euca-
ristia que refaz nosso coração!
D.: Nós vos bendizemos, Senhor, 
pelo Tempo da Quaresma.
— Bendito sejais, Senhor, pois 
em vós somos fortes na luta 
contra todo o mal. Amém.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

22. Bênção e Despedida
D.: Que Deus Pai misericordioso 
nos conceda a paz.
— Amém.
D.: Que o Deus da concórdia nos 
conceda a união.
— Amém.
D.: Que o Deus da consolação 
nos fortaleça na fé.
— Amém.
D.: Que o Deus Salvador nos con-
ceda a redenção.
— Amém.

D.: Que o Deus Trindade santa 
nos conceda sua bênção.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Vamos em paz, que o Deus da 
Paz e a Rainha da paz sempre nos 
acompanhem.
— Graças a Deus!

23. Cântico da CF
1. Deus de amor e de ternu-

ra, contemplamos este mundo 
tão bonito que nos deste. Desse 
Dom, fonte da vida, recordamos: 
cuidadores, guardiões tu nos fi-
zeste.

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada o que o “bom 
samaritano” ensinou: ao pas-
sar por uma vida ameaçada, 
Ele a viu, compadeceu e cui-
dou. 

2. Toda vida é um presente e é 
sagrada, seja humana, vegetal ou 
animal. É pra sempre ser cuidada 
e respeitada, desde o início até 
seu termo natural.

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia XIII – Quaresma – Ano A – CNBB/
Cantos do Evangelho, v. 2, Paulus.

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO

01
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VIVENDO A PALAVRA

Caminho do deserto

Conduzidos pelo Espírito 
Santo, como Jesus, iniciamos 
o tempo da Quaresma. Há um 
caminho a ser feito e uma espiri-
tualidade a alimentar neste tem-
po santo. Não podemos correr o 
risco de ficar na periferia e não ir 
ao essencial. 

A espiritualidade do deserto 
é muito rica. O deserto é lugar 
da tentação, mas também do 
Espírito. Abrimos este tempo 
de deserto como viveu o povo, 
como viveu Jesus e como vive-
mos nós no deserto da vida. Ali 
é o lugar da tentação, do peca-
do e da vitória. 

Há necessidade do deserto, 
pois é o próprio Espírito que im-
pulsiona. Não há necessidade 
de muita areia para ser deserto. 
Estamos sempre a sós diante 
de Deus. Lembramos Jacó que 
entrou em luta com Deus (Gn 
32,22-32). Lutar com Deus é 
entrar na tentação. Tanto para 
Cristo como para nós, ela atinge 
nossas dimensões e desejos. A 
tentação dura a vida toda. 

Vencer significa seguir Je-
sus nas opções fundamentais 
da vida. Mesmo que o pecado 
nos envolva, a força do Espíri-
to que nos conduz leva-nos ao 
desapego dos bens, do prazer e 
do poder. O pecado não é um 

beco sem saída. A tentação nos 
faz fortes, pois nos adestramos 
pelas vitórias.

O povo no deserto se edu-
cou para entrar na terra prome-
tida. Nós nos educamos para 
entrar na terra conquistada por 
Jesus, que é nossa Páscoa. A 
Igreja nos oferece muitos meios 
para atravessar esse deserto: a 
Palavra de Deus abundante, o 
Pão do Céu, o estímulo à cari-
dade e o empenho no desape-
go fazendo jejum dos males que 
nos atentam. 

O povo de Deus foi libertado 
da escravidão do Egito. Mas, 
para entrar na terra prometida 
teve que ouvir Deus que lhe fa-
lava, desapegar-se dos falsos 
deuses e acolher o amor de 
Deus sempre presente. 

Jesus mesmo começou sua 
pregação convocando à conver-
são. Anunciava a chegada do 
Reino. O convite desse tempo 
à penitência é para voltarmos 
sempre nosso coração a Deus, 
tirar o que é obstáculo à graça 
e nos dedicarmos aos neces-
sitados. Há gente sofrendo por 
toda parte. A Páscoa acontece-
rá quando atravessarmos bem 
esse deserto. A espiritualidade 
quaresmal nos alimenta.

Pe. Luiz Carlos 
de Oliveira, C.Ss.R.
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A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

08 de Março
2º DOMINGO DA QUARESMA

(Cor Litúrgica: Roxa)   

“Fraternidade e vida: dom e compromisso”
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

Bem-vindos todos para nosso encontro com o 
Senhor e sua Palavra. Assim como Jesus cami-
nhava para sua Páscoa em Jerusalém, nós cami-
nhamos com Ele, e nele alcançaremos a ressur-
reição. Cristo reúne os Apóstolos e os introduz 
no mistério de sua paixão e de sua glória. O mon-
te Tabor é o lugar da revelação pascal de Cristo, 
como foi o monte Sinai para Moisés, que ali escu-
tou a voz de Deus. Cristo é o novo Moisés, e sua 
Páscoa a certeza definitiva de que somente nele 
encontramos a plenitude da vida: “Este é meu 
Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado”.

(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

1. Cântico Inicial
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.

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 nos-
sas penas diante dos teus pés, 
também nós desejamos o nos-
so amor te dar, porque só muito 
amor nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sem-
pre confiar, de erguer a nossa voz, 
de não desesperar, olhando aque-
le gesto que o bom ladrão salvou, 
não foi também por nós teu san-
gue que jorrou?

2. Saudação
D.: O Senhor, que nos revelou seu 
amor dando-nos a vida e seu pró-
prio Filho, vos acolha em sua mise-
ricórdia. Iniciemos nosso encontro 
com a Comunidade eterna de amor:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: O Senhor encaminhe nossos 
corações para a constância de 
Cristo, ilumine nossos passos na 
direção de seu Reino e no encon-
tro com Jesus, seu Filho.
— Bendito seja o Senhor, nosso 
Deus, e seu Filho que nos salva 
em sua misericórdia. Amém.
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3. A Palavra nos reconcilia
D.: Senhor Deus, vós esperais que 
sejamos transfigurados, renovados 
em vosso amor. Olhai com miseri-
córdia para nós, pois somos peca-
dores, e perdoai-nos. (Silêncio)
L. 1: Senhor, vós que renovais em 
vosso amor porque nos amais, 
dai-nos vossa vida.
— Senhor, Príncipe da paz, reno-
vai-nos em vossa misericórdia!
L. 1: Cristo, vós que nos chamais 
para vivermos dignamente a voca-
ção filial, dai-nos vossa bondade.
— Cristo, Redentor da humanida-
de, concedei-nos vosso perdão!
L. 1: Senhor, vós que vos dispondes 
a nos dar a salvação em vossa pai-
xão e ressurreição, dai-nos a paz.
— Senhor, Sacerdote eterno, 
dai-nos vossa paz!
D.: Ó Pai, vós que nos confortais 
com vosso amor e misericórdia, 
perdoai-nos, dai-nos a graça de 
viver bem esta Quaresma e alcan-
çar um pouco mais nossa santida-
de. Por Cristo, nosso Senhor.
— Amém.

4. Louvação (Omite-se)

L. 2: A Palavra de Deus se aproxima 
de nós e nos comunica o que o Pai 
quer nos dizer. Seu Filho Jesus é a 
Palavra encarnada e ressuscitada. 
Por isso, ressoa entre nós: “Este é 
o meu Filho amado, no qual eu pus 
todo o meu agrado. Escutai-o!”
— Seu Filho Jesus é a Palavra en-
carnada e ressuscitada entre nós.
L. 2: Por isso, ressoa em nosso 
ouvido e coração: “Este é o meu 
Filho amado, no qual eu pus todo 
o meu agrado. Escutai-o”.

— Sim, vamos escutar bem e 
guardar para viver o que o Se-
nhor vai agora nos dizer.
L. 2: Enviai-nos, ó Senhor, vosso 
Espírito Santo para iluminar nosso 
coração e nossa inteligência,
— e a Palavra que vamos ouvir 
produza muitos frutos em nós.
L. 2: Vamos agora com toda a fé e 
todo o amor escutar o que irá nos 
dizer o Senhor.
— E guardar no coração o que 
Ele vai nos ensinar. Amém.

5. Primeira Leitura (Gn 12,1-4a)
L. 1: Leitura do Livro do Gênesis: 

1Naqueles dias, o Senhor disse 
a Abrão: “Sai da tua terra, da tua 
família e da casa do teu pai, e vai 
para a terra que eu te vou mostrar. 
2Farei de ti um grande povo e te 
abençoarei; engrandecerei o teu 
nome, de modo que ele se torne 
uma bênção. 3Abençoarei os que 
te abençoarem e amaldiçoarei os 
que te amaldiçoarem; em ti serão 
abençoadas todas as famílias da 
terra!”.

4aE Abrão partiu, como o Se-
nhor lhe havia dito. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

6. Resposta à Palavra (Sl 32)
L. 2: Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça,/ venha a vossa sal-
vação!
— Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça,/ venha a vossa sal-
vação!
— Pois reta é a palavra do Se-
nhor,/ e tudo o que ele faz mere-
ce fé./ Deus ama o direito e a jus-
tiça,/ transborda em toda a terra 
a sua graça. 
— Mas o Senhor pousa o olhar 
sobre os que o temem,/ e que 

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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confiam esperando em seu amor,/ 
para da morte libertar as suas vi-
das/ e alimentá-los quando é tem-
po de penúria.
— No Senhor nós esperamos 
confiantes,/ porque ele é nosso 
auxílio e proteção!/ Sobre nós ve-
nha, Senhor, a vossa graça,/ da 
mesma forma que em vós nós es-
peramos!

7. Segunda Leitura (2Tm 1,8b-10)
L. 3: Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo a Timóteo: 

Caríssimo: 8bSofre comigo 
pelo Evangelho, fortificado pelo 
poder de Deus. 

9Deus nos salvou e nos cha-
mou com uma vocação santa, 
não devido às nossas obras, mas 
em virtude do seu desígnio e da 
sua graça, que nos foi dada em 
Cristo Jesus, desde toda a eter-
nidade.

10Esta graça foi revelada ago-
ra, pela manifestação de nosso 
Salvador, Jesus Cristo. Ele não só 
destruiu a morte, como também 
fez brilhar a vida e a imortalidade 
por meio do Evangelho. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

8. Aclamação ao Evangelho
— Louvor a vós, ó Cristo, rei da 
eterna glória.
— Louvor a vós, ó Cristo, rei da 
eterna glória.
— Numa nuvem resplendente fez-
-se ouvir a voz do Pai: Eis meu 
Filho muito amado, escutai-os, 
todos vós.

9. Evangelho (Mt 17,1-9)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)

D.: PROCLAMAÇÃO do Evangelho 
de Jesus Cristo † segundo Mateus.
— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 1Jesus tomou 
consigo Pedro, Tiago e João, seu 
irmão, e os levou a um lugar à par-
te, sobre uma alta montanha. 2E foi 
transfigurado diante deles; o seu 
rosto brilhou como o sol e as suas 
roupas ficaram brancas como a 
luz. 3Nisto apareceram-lhe Moisés 
e Elias, conversando com Jesus. 
4Então Pedro tomou a palavra e 
disse: “Senhor, é bom ficarmos 
aqui. Se queres, vou fazer aqui 
três tendas: uma para ti, outra para 
Moisés e outra para Elias”. 

5Pedro ainda estava falando, 
quando uma nuvem luminosa os 
cobriu com sua sombra. E da nu-
vem uma voz dizia: “Este é o meu 
Filho amado, no qual eu pus todo 
meu agrado. Escutai-o!”

6Quando ouviram isto, os discí-
pulos ficaram muito assustados e 
caíram com o rosto em terra. 

7Jesus se aproximou, tocou 
neles e disse: “Levantai-vos e não 
tenhais medo”. 

8Os discípulos ergueram os 
olhos e não viram mais ninguém, 
a não ser somente Jesus. 9Quan-
do desciam da montanha, Jesus 
ordenou-lhes: “Não conteis a nin-
guém esta visão até que o Filho do 
Homem tenha ressuscitado dos 
mortos”. — Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor!

10. Meditação da Palavra
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)

11. A Palavra nos leva à Fé
D.: Creio em um só Deus, que é o 
Pai da humanidade e o Criador de 
tudo o que existe. 
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— Creio em Jesus Cristo, que 
é o próprio Deus feito homem, 
que se revelou como puro amor 
e misericórdia. 
D.: Creio no Espírito Santo, que é 
nosso companheiro e nos anima 
na vida e na missão. 
— Creio na Virgem Maria que, 
sendo Mãe de Cristo, nos dá o 
grande exemplo de seguimento. 
D.: Creio na Igreja que, sendo 
uma das fontes reveladoras do 
amor de Deus, tem o dever de 
anunciar, denunciar e libertar o 
povo de todo tipo de opressão e 
escravidão. 
— Creio na vida que, mesmo 
ameaçada, continua a testemu-
nhar a presença amiga de Deus 
no mundo. 
D.: Creio nos homens e nas mu-
lheres de boa vontade, que nos 
ajudam a crescer na fé e na espe-
rança e trabalham na construção 
do Reino de Deus, aqui e agora. 
— Creio no amor e no respeito 
mútuo, que nos torna, cada vez 
mais, irmãos e irmãs uns dos 
outros. 
D.: Creio na simplicidade e na hu-
mildade das pessoas que, cons-
tantemente, renovam nosso acre-
ditar num mundo melhor. 
— Creio na vida eterna, que é a 
recompensa final para aqueles 
que na vida buscaram viver a 
fraternidade e a solidariedade.
D.: Creio, mas creio porque sei 
que também Deus crê em mim e 
confia em minha capacidade de 
ser melhor a cada dia. 
— E, porque creio, peço a Deus 
o perdão de minhas descrenças 
e a força de perseverar, na vida 
e na fé, até o dia em que Ele me 
chamar ao seu convívio eterno. 
Amém.

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: Ao Senhor, nosso Deus, ro-
guemos confiantes, apresentan-
do nosso clamor e com toda a fé 
digamos: Por vosso amor, trans-
formai-nos, Senhor! 

1. ILUMINAI, com a luz de vos-
so Espírito Santo, vossa Igreja, 
para que ela seja forte no anúncio 
da verdade de Cristo à humanida-
de, nós vos clamamos, Senhor. 

2. ABRI o coração dos cris-
tãos, para que sejam abertos à 
realidade de nosso tempo e se-
jam autênticos na vivência da fé 
e na prática da caridade, nós vos 
clamamos, Senhor.

3. FAZEI ressoar, neste Tem-
po da Quaresma, vossa Palavra 
libertadora e vivamos com firmeza 
e alegria nosso batismo, nós vos 
clamamos, Senhor.

4. AJUDAI-NOS a compreen-
der os sinais dos tempos e neles 
descobrir vossa vontade, nós vos 
clamamos, Senhor.

5. (Outras intenções ou lembrar 
algum fato da vida da Comunidade.)
D.: Ó Senhor, nosso Deus, fazei-
-nos vencedores da morte e de 
toda violência, e vosso desejo de 
paz e de felicidade se realize entre 
nós. Isso vos pedimos por Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso.
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Quem poderá oferecer mais 
do que já recebemos do próprio 
Deus? Só um coração sem amor 
poderá ser ingrato para com Deus 
e com os irmãos.
— Acolhei, ó Deus, o pouco que 
vos oferecemos com amor e 
gratidão.
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dade. Vós estais sempre ao nosso 
lado e nos guiais no caminho da 
vida, da Páscoa, da vida nova nas-
cida em vosso Filho Jesus.
— São benditos os que amam o 
Senhor, e dele nunca se esque-
cem e vivem em sua Aliança. A 
Ele nosso louvor, nosso amor!
L. 3: Sois doador da luz esplêndi-
da que ilumina o dia sem ocaso, 
o dia da vitória de vossa miseri-
córdia. Vós que selastes conosco 
vossa eterna Aliança de amor, em 
vosso Filho Jesus, nós vos louva-
mos e vos bendizemos.
— Bendito sejais, Senhor, nos-
so Deus, que nos dais a vida e 
a paz!
L. 3: Nossa Comunidade se for-
talece em vossa Palavra, e anseia 
pela vida, como o animal sedento 
à procura de água. Nossa Comu-
nidade tem sede de vós, Senhor. 
Saciai-nos com vosso amor, e a 
vós nosso louvor, nosso amor e 
gratidão.
— Ao Senhor, que sacia nossa 
sede de vida, nosso amor, nos-
so louvor e gratidão!
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito
— pelos séculos dos séculos! 
Amém.

(O Santíssimo é trazido para o altar 
e reza-se conforme abaixo. A Comuni-
dade que não tem a Reserva Eucarís-
tica faz um momento de Ação de Gra-
ças, de Partilha de vida. A Equipe da 
Celebração prepara esse momento.)

D.: Trazemos também as mãos 
vazias, pois mesmo que tenha-
mos feito esforço não consegui-
mos quase nada. Aceitai, Senhor, 
nossas mãos vazias.
— Deus olha o coração, a since-
ridade da alma. Aceitai, Senhor, 
nossa alma. Amém.

14. Cântico dos Dons
O vosso coração de pedra 
O vosso coração de pedra se 

converterá em novo, em novo 
coração.

1. Tirarei do vosso peito vosso 
coração de pedra, no lugar colo-
carei novo coração de carne.

2. Dentro em vós eu plantarei, 
plantarei o meu espírito: amareis 
os meus preceitos, seguireis o 
meu amor.

3. Dentre todas as nações, com 
amor vos tirarei, qual pastor vos 
guiarei para a terra, a vossa pátria.

15. Louvor à Palavra
D.: Como é belo o coração dos 
que sabem louvar e bendizer o 
Senhor. Ele é nosso Deus, seu 
amor é infinito e nos protege sem 
cessar, como os passarinhos 
protegem seus ninhos e seus fi-
lhotes. Em Comunidade chegue 
ao céu nosso louvor, nosso amor 
e gratidão.
— No Senhor está nossa vida, a 
paz e a alegria que não têm fim! 
A Ele nosso louvor, nosso amor!
D.: Louvor ao Deus verdadeiro, ao 
Deus Amor que é nosso Senhor. 
De todo o coração, a Ele nosso 
louvor, nosso amor.
— No Senhor temos a vida, 
como o ramo fincado no tronco. 
A Ele nosso louvor, nosso amor!
L. 3: A vós, Senhor, seja toda honra 
e toda glória, pois sois amor e ver-

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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com sua misericórdia. Eis o Cor-
deiro de Deus que tira o pecado 
do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
Uma voz do céu ressoa
Uma voz do céu ressoa: “Eis 

meu Filho muito amado, nele 
está meu bem-querer, escutai o 
que ele diz”.

1. Louvai o Senhor, bendizei-
-o; louvai o Senhor, servos seus. 
Louvai o Senhor, porque é bom; 
cantai ao seu nome suave!

2. Eu bem sei que o Senhor é 
tão grande, que é maior do que 
todos os deuses. Ele faz tudo 
quanto lhe agrada, nas alturas 
dos céus e na terra. 

3. Ó Senhor, vosso nome é 
eterno; para sempre é a vossa 
lembrança. O Senhor faz justiça a 
seu povo e é bondoso com aque-
les que o servem. 

4. Israel, bendizei o Senhor; 
sacerdotes, louvai o Senhor! Levi-
tas, cantai ao Senhor; fiéis, bendi-
zei o Senhor! 

20. Oração da CF
Deus, nosso Pai, fonte da vida 

e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cul-
tivado com amor. 

Dai-nos um coração acolhe-
dor para assumir a vida como 
dom e compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as 
necessidades dos nossos irmãos 
e irmãs, sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

L. 2: Senhor Jesus, vinde, vós 
que sois nossa vida e estais pre-
sente no Pão santo, bendito e 
imaculado, que sois vós mesmo 
presente na Eucaristia. A vós, 
Senhor, nosso louvor e gratidão. 
Nós vos acolhemos com toda a 
nossa fé.

16. Oração do Pai-Nosso
D.: O Senhor é nossa vida e nele 
somos felizes. Rezemos como Je-
sus mesmo nos ensinou.
— PAI NOSSO...

17. Oração da Paz
L. 3: Quem busca a paz e por ela 
trabalha, resplandece no mundo 
a vida, como Jesus resplandeceu 
no monte Tabor. Supliquemos 
pela paz.
D.: Senhor Jesus Cristo, disses-
tes aos vossos Apóstolos: eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudai-vos uns aos outros, 
com um gesto de comunhão fra-
terna.

18. Comunhão
D.: Aproximemo-nos com fervor 
do Senhor, vivo e verdadeiro, 
presente na Sagrada Eucaristia, 
e o recebamos com toda a nos-
sa fé.
M.: Eis aquele que resplandeceu 
diante dos Apóstolos. Eis aquele 
que resplandece diante de nós 
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Ensinai-nos a sentir verda-
deira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, próprio de 
quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade, reconciliada no 
amor. Dai-nos a graça de viver-
mos em comunidades eclesiais 
missionárias, que, compade-
cidas, vejam, se aproximem e 
cuidem daqueles que sofrem, a 
exemplo de Maria, a Senhora da 
Conceição Aparecida, e de San-
ta Dulce dos Pobres, Anjo Bom do 
Brasil. Por Jesus, o Filho amado, 
no Espirito, Senhor que dá a 
vida. Amém.

21. Oração de 
      Agradecimento
D.: Senhor, somos vossa Igreja, e 
com ela queremos caminhar nos 
caminhos da história,
— por isso, vos agradecemos 
por nos terdes reunido em tor-
no de vossa Palavra salvadora.
D.: Obrigado, Senhor, pela graça 
que tivemos em estar reunidos 
em vosso Filho Jesus.
— Ele é nossa vida, nossa paz e 
salvação.
D.: Obrigado ainda pelos jovens 
e crianças, pelos casais e famílias 
de nossa Comunidade, que dese-
jam crescer em vosso amor.
— Fazei-nos vosso povo fiel e 
Corpo santo de vosso Filho Je-
sus. Amém. Assim seja.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

22. Bênção e Despedida
D.: Obrigado, Senhor Deus, pela 
Celebração que realizamos em 
Comunidade.
— Amém.
D.: Conservai-nos na união e na 
fraternidade.
— Amém.
D.: Guardai-nos todos em vossa 
misericórdia e conservai-nos na 
vossa paz.
— Amém.
D.: Vosso Espírito Santo nos ins-
pire gestos, atitudes e palavras 
transformadoras.
— Amém.
D.: Derramai sobre nós vossa mi-
sericórdia e vossa bênção.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Caminhemos com fé pela vida 
afora, fortalecidos pela Palavra 
que ouvimos e meditamos. Va-
mos todos em paz, e o Senhor, 
nosso Deus, nos acompanhe.
— Graças a Deus! 

23. Cântico da CF
1. Tua glória é o homem vivo, 

Deus da Vida; ver felizes os teus 
filhos, tuas filhas; é a justiça para 
todos, sem medida; é formarmos, 
no amor, bela Família.

Peregrinos, aprendemos nes-
ta estrada o que o “bom sama-
ritano” ensinou: ao passar por 
uma vida ameaçada, Ele a viu, 
compadeceu e cuidou. 

2. Mata a vida o vírus torpe da 
ganância, da violência, da menti-
ra e da ambição. Mas também o 
preconceito, a intolerância. O ca-
minho é a justiça e conversão.  

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia VIII – Advento Anos B e C – CNBB / 
Cantos do Evangelho, v. 1, Paulus. 

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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VIVENDO A PALAVRA

Seguimento de Jesus

Refletimos sobre o deserto 
no primeiro domingo da Qua-
resma. Foi o tempo da caminha-
da num processo de conversão 
dos males que nos afligem o co-
ração. Continuando a espiritua-
lidade quaresmal encontramos 
mais um caminho. Agora não se 
olha o caminho, mas a meta da 
chegada. 

Abraão é protótipo de quem 
caminha dirigido por Deus. Não 
se olha para o caminho, mas 
“para a terra que Deus lhe vai 
mostrar” (Gn 12,1). Nessa via-
gem Abraão vai se transforman-
do na imagem de pai de muitos 
povos. “Abraão creu em Deus, e 
isso lhe foi imputado como jus-
tiça” (Rm 4,3). A palavra justiça 
equivale a santidade.  

Conhecemos a cena da 
transfiguração de Jesus. Naque-
le dia Ele e os discípulos sobem 
a montanha. Ali Jesus se transfi-
gura: O corpo torna-se brilhante, 
roupas muito brancas. Sabemos 
que esse momento de sua vida 
aconteceu para explicar sua 
passagem pela Paixão. Mas é 
também a meta do caminho es-
piritual: A transfiguração de todo 
homem e mulher. Não haverá 
um sinal de glorificação exte-
rior, mas sim no interior onde se 
manifestará a glória do Pai. Para 

isso temos a formação de Cristo 
em nós para termos seus senti-
mentos e sua mentalidade. 

O Pai apresenta o caminho 
para chegar a essa glória inte-
rior: “E da nuvem veio uma voz 
que dizia: “Este é o meu Filho 
amado, no qual pus todo o meu 
agrado. Escutai-o!” (Mt 17,6). É 
ouvindo e pondo-se a caminho 
como Abraão que poderemos 
chegar à transfiguração. Essa 
acontecerá no seguimento de 
Jesus, em sua dedicação aos 
abandonados.

Temos ideias pouco saudá-
veis sobre o processo de san-
tificação. Ficamos mais em ati-
tudes exteriores e práticas que 
não nos comprometem com 
o Reino de Deus em sua ação 
libertadora dos sofredores. 
Transfigurados, somos também 
deificados, na linguagem dos 
Orientais. É nossa participação 
com a Divindade. 

Passaremos, durante esse 
caminho, pelas várias etapas 
do povo no deserto, com as 
mesmas tentações. Estaremos 
como Abraão que passa pelas 
provações da fé. Seremos como 
Jesus que, depois dessa transfi-
guração, desceu para a planície 
e enfrentou o mistério da Cruz.

Pe. Luiz Carlos 
de Oliveira, C.Ss.R.
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A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

15 de Março
3º DOMINGO DA QUARESMA

(Cor Litúrgica: Roxa)  

“Fraternidade e vida: dom e compromisso”
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

Bem-vindos todos para nosso encontro com a 
Palavra do Senhor. Ao se aproximar da sama-
ritana à beira do poço de Jacó, Jesus convida 
a Igreja inteira e nossa Comunidade para nos 
aproximarmos da fonte eterna de seu amor mi-
sericordioso. O Batismo é marca permanente 
de nosso compromisso com o Reino e com a 
Verdade de Cristo. Assim como a água é dese-
jada por quem está no deserto, como a própria 
vida, só será possível encontrá-la no Cristo, Ver-
bo eterno e encarnado entre nós. Deixemos, 

pois, nossa vida transbordar dos sentimentos de Cristo.
(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

1. Cântico Inicial 
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.

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 nos-
sas penas diante dos teus pés, 
também nós desejamos o nos-
so amor te dar, porque só muito 
amor nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sem-
pre confiar, de erguer a nossa voz, 
de não desesperar, olhando aque-
le gesto que o bom ladrão salvou, 
não foi também por nós teu san-
gue que jorrou?

2. Saudação
D.: Reunidos no Senhor, por-
que fomos convocados por sua 
Palavra, iniciemos nossa Cele-
bração invocando a Santíssima 
Trindade:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Derramai sobre nós, Senhor, 
vossa graça, pois estamos reuni-
dos em nome de vosso Filho e na 
mesma esperança de salvação.
— Nós vos bendizemos, ó Pai, 
pois nos reunistes em vosso 
Filho Jesus, nosso Salvador. 
Amém.

15

Livreto CP - Março_Abril 2020 - Roxo.indd   23 08/11/2019   13:37:09



MARÇO | 2020

24

3. A Palavra nos reconcilia
D.: Do Deus de eterno amor e mi-
sericórdia nós nos aproximamos 
com humildade, e pedimos o per-
dão divino que nos revigora e nos 
faz retomar o caminho da vida. 
(Silêncio)
L. 1: Senhor, por não vos termos 
amado em nossos irmãos e irmãs.
— Senhor, fonte eterna de vida, 
perdoai-nos e viveremos!
L. 1: Cristo, por não termos vivido 
o Evangelho que é fonte de sal-
vação.
— Cristo, fonte eterna de vida, 
perdoai-nos e viveremos!
L. 1: Senhor, por não termos sido 
verdadeiros e coerentes com nos-
sa fé.
— Senhor, fonte eterna de vida, 
perdoai-nos e viveremos!
D.: Humildemente vos pedimos, 
Senhor, dai-nos vosso perdão, 
vossa paz e fazei-nos reviver em 
vosso amor. Por Cristo, nosso 
Senhor.
— Amém.

4. Louvação (Omite-se)

L. 2: A Palavra nos faz refletir 
sobre a irrenunciável verdade 
acerca do ser humano: Deus nos 
fez à sua medida e só Ele pode 
preenchê-la com a plenitude de 
vida. 
— A água da fonte batismal nos 
assemelha à mesma missão de 
Cristo.
L. 2: Jesus foi quem iniciou o diá-
logo com aquela mulher samari-
tana, e Ele sabia muito bem para 
onde queria conduzi-la.

— Como cristãos, devemos 
também dialogar com o mundo 
de hoje.
L. 2: “Dá-me de beber”, diz à 
samaritana. Ele vai pedir a água 
para matar sua sede. A iniciativa 
do amor é sempre a de Jesus.
— Hoje somos nós e nossa Co-
munidade que a Ele pedimos: 
Dai-nos de beber, Senhor.
L. 2: Ele é nossa vida, o canto e o 
encanto. Sem Ele a vida não tem sa-
bor nem beleza, pois Ele é a fonte 
sem fim de amor e de misericórdia.
— Iluminai-nos, ó Senhor, com 
a luz de vosso Santo Espírito e 
guiai-nos no caminho de vosso 
Reino. Amém.

5. Primeira Leitura (Êx 17,3-7)
L. 1: Leitura do Livro do Êxodo: 

Naqueles dias, 3o povo, se-
dento de água, murmurava contra 
Moisés e dizia: “Por que nos fizes-
te sair do Egito? Foi para nos fazer 
morrer de sede, a nós, nossos fi-
lhos e nosso gado?”

4Moisés clamou ao Senhor, di-
zendo: “Que farei por este povo? 
Por pouco não me apedrejam!”

5O Senhor disse a Moisés: “Pas-
sa adiante do povo e leva contigo 
alguns anciãos de Israel. Toma a 
tua vara com que feriste o rio Nilo 
e vai. 6Eu estarei lá, diante de ti, 
sobre o rochedo, no monte Horeb. 
Ferirás a pedra e dela sairá água 
para o povo beber”.  Moisés assim 
fez na presença dos anciãos de Is-
rael. 7E deu àquele lugar o nome 
de Massa e Meriba, por causa da 
disputa dos filhos de Israel e por-
que tentaram o Senhor, dizendo: 
“O Senhor está no meio de nós ou 
não?” — Palavra do Senhor.
— Graças a Deus! 

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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6. Resposta à Palavra (Sl 94)
L. 2: Hoje não fecheis o vosso co-
ração,/ mas ouvi a voz do Senhor!
— Hoje não fecheis o vosso co-
ração,/ mas ouvi a voz do Se-
nhor!
— Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor,/ aclamemos o Rochedo 
que nos salva!/ Ao seu encontro 
caminhemos com louvores,/ e 
com cantos de alegria o celebre-
mos!
— 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 reba-
nho,/ as ovelhas que conduz com 
sua mão.
— Oxalá ouvísseis hoje a sua 
voz:/ “Não fecheis os corações 
como em Meriba,/ como em Mas-
sa, no deserto, aquele dia,/ em 
que outrora vossos pais me pro-
vocaram,/ apesar de terem visto 
as minhas obras”.

7. Segunda Leitura 
    (Rm 5,1-2.5-8)
L. 3: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Romanos: 

Irmãos: 1Justificados pela 
fé, estamos em paz com Deus, 
pela mediação do Senhor nos-
so, Jesus Cristo. 2Por ele ti-
vemos acesso, pela fé, a esta 
graça, na qual estamos firmes e 
nos gloriamos, na esperança da 
glória de Deus. 

5E a esperança não decepcio-
na, porque o amor de Deus foi 
derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi 
dado.  6Com efeito, quando éra-
mos ainda fracos, Cristo morreu 
pelos ímpios, no tempo marcado. 

7Dificilmente alguém morrerá por 
um justo; por uma pessoa mui-
to boa talvez alguém se anime a 
morrer. 8Pois bem, a prova de que 
Deus nos ama é que Cristo mor-
reu por nós, quando éramos ain-
da pecadores. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

8. Aclamação ao Evangelho
— Glória e louvor a vós, ó Cristo.
— Glória e louvor a vós, ó Cristo.
— Na verdade sois, Senhor, o 
Salvador do mundo. Senhor, dai-
-me água viva a fim de eu não ter 
sede!

9. Evangelho 
(Jo 4,5-15.19b-26.39a.40-42 – For-

ma breve)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós!
Pres.: PROCLAMAÇÃO do Evan-
gelho de Jesus Cristo † segundo 
João.
— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 5Jesus che-
gou a uma cidade da Samaria, 
chamada Sicar, perto do terreno 
que Jacó tinha dado ao seu filho 
José. 6Era aí que ficava o poço 
de Jacó. Cansado da viagem, Je-
sus sentou-se junto ao poço. Era 
por volta de meio-dia. 7Chegou 
uma mulher de Samaria para tirar 
água. Jesus lhe disse: “Dá-me de 
beber”. 8Os discípulos tinham ido 
à cidade para comprar alimentos. 
9A mulher samaritana disse então 
a Jesus: “Como é que tu, sendo 
judeu, pedes de beber a mim, que 
sou uma mulher samaritana?” De 
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devem adorá-lo em espírito e ver-
dade”.

25A mulher disse a Jesus: “Sei 
que o Messias (que se chama 
Cristo) vai chegar. Quando ele 
vier, vai nos fazer conhecer todas 
as coisas”.

26Disse-lhe Jesus: “Sou eu, 
que estou falando contigo”.

39aMuitos samaritanos daquela 
cidade abraçaram a fé em Jesus. 
40Por isso, os samaritanos vieram 
ao encontro de Jesus e pediram 
que permanecesse com eles. Je-
sus permaneceu aí dois dias. 41E 
muitos outros creram por causa 
da sua palavra. 42E disseram à 
mulher: “Já não cremos por causa 
das tuas palavras, pois nós mes-
mos ouvimos e sabemos que este 
é verdadeiramente o salvador do 
mundo”. — Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor!
 
10. Meditação da Palavra  

(Meditação da Palavra no “Viven-
do a Palavra” – final da Celebração.)

11. A Palavra nos leva à Fé
(Símbolo Niceno-Constantinopoli-

tano)
D.: Creio em um só Deus, Pai to-
do-poderoso, criador do céu e da 
terra,
— de todas as coisas visíveis e 
invisíveis.
D.: Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo, Filho unigênito de Deus,
— nascido do Pai antes de to-
dos os séculos:
D.: Deus de Deus, luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro,
— gerado, não criado, consubs-
tancial ao Pai.
D.: Por ele todas as coisas foram 
feitas.

fato, os judeus não se dão com 
os samaritanos. 10Respondeu-lhe 
Jesus: “Se tu conhecesses o dom 
de Deus e quem é que te pede: 
‘Dá-me de beber’, tu mesma lhe 
pedirias a ele, e ele te daria água 
viva”.

11A mulher disse a Jesus: “Se-
nhor, nem sequer tens balde e o 
poço é fundo. De onde vais tirar 
água viva? 12Por acaso, és maior 
que nosso pai Jacó, que nos deu 
o poço e que dele bebeu, como 
também seus filhos e seus ani-
mais?”

13Respondeu Jesus: “Todo 
aquele que bebe desta água terá 
sede de novo. 14Mas quem beber 
da água que eu lhe darei, esse 
nunca mais terá sede. E a água 
que eu lhe der se tornará nele 
uma fonte de água que jorra para 
a vida eterna”.

15A mulher disse a Jesus: “Se-
nhor, dá-me dessa água, para 
que eu não tenha mais sede e 
nem tenha de vir aqui para tirá-
-la”. 19b“Senhor, vejo que és um 
profeta! 20Os nossos pais adora-
ram neste monte, mas vós dizeis 
que em Jerusalém é que se deve 
adorar”.

21Disse-lhe Jesus: “Acredita-
-me, mulher: está chegando a 
hora em que nem neste monte, 
nem em Jerusalém adorareis o 
Pai. 22Vós adorais o que não co-
nheceis. Nós adoramos o que 
conhecemos, pois a salvação 
vem dos judeus. 23Mas está che-
gando a hora, e é agora, em que 
os verdadeiros adoradores ado-
rarão o Pai em espírito e verdade. 
De fato, estes são os adoradores 
que o Pai procura. 24Deus é es-
pírito, e aqueles que o adoram 
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— E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus:
D.: e se encarnou pelo Espírito 
Santo no seio da Virgem Maria, e 
se fez homem.
— Também por nós foi crucifica-
do sob Pôncio Pilatos; padeceu 
e foi sepultado.
D.: Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras,
— e subiu aos céus, onde está 
sentado à direita do Pai.
D.: E de novo há de vir, em sua 
glória,
— para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu reino não terá fim.
D.: Creio no Espírito Santo, Se-
nhor que dá a vida, e procede do 
Pai e do Filho;
— e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado; ele que falou 
pelos profetas.
D.: Creio na Igreja, una, santa, ca-
tólica e apostólica.
— Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém. 

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: No deserto da Quaresma, bus-
quemos a água da vida nova que 
Deus quer nos dar pela Páscoa de 
Jesus, e humildemente a Ele ele-
vemos nossos rogos.

1. AJUDAI vossa Igreja a viver 
com intensidade a Quaresma.  
Que ela conduza os cristãos à 
fonte da vida e da verdade, nós 
vos pedimos, Senhor.
— Senhor, fonte da vida, ouvi-
-nos!

2. FAZEI com que levemos 
a Boa Notícia do Evangelho em 
cântaros novos, e que ela sacie a 

fome de vida, de paz e de justiça 
de vosso povo, nós vos pedimos, 
Senhor.

3. ENSINAI-NOS a buscar o 
que é essencial para nossa vida, 
e aprendamos a dizer não ao que 
nos desvia do caminho da liberta-
ção e da salvação, nós vos pedi-
mos, Senhor.

4. DAI-NOS um coração pobre, 
humilde e sempre disposto a ser-
vir e anunciar a verdade de nossa 
redenção, nós vos pedimos, Se-
nhor.

5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Ó Deus todo-poderoso, con-
tando com vossa graça e miseri-
córdia, seremos revigora-dos na 
fé e na abundância da vida. Vós 
que sois nosso Deus, e viveis e 
reinais para sempre.
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Ofertar é abrir o coração e tor-
nar o mundo mais irmão. 
— Por isso, é grande no Senhor 
quem estende sua mão para 
ofertar a vida e os dons.
D.: Não há o que temer quem ama 
seu irmão, pois foi o próprio Deus 
que nos pediu: “Não tenha medo, 
pequeno rebanho meu”.
— Aceitai, ó Senhor, nossa vida 
e nossos dons, como sinais de 
nossa partilha e gratidão. Amém.

14. Cântico dos Dons
O vosso coração de pedra 
O vosso coração de pedra se 

converterá em novo, em novo 
coração.

15
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1. Tirarei do vosso peito vosso 
coração de pedra, no lugar colo-
carei novo coração de carne.

O vosso coração de pedra se 
converterá em novo, em novo 
coração.

2. Dentro em vós eu plantarei, 
plantarei o meu espírito: amareis 
os meus preceitos, seguireis o 
meu amor.

3. Dentre todas as nações, 
com amor vos tirarei, qual pastor 
vos guiarei, para a terra, a vossa 
pátria.

15. Louvor à Palavra
D.: Senhor Deus, humildes na 
prece que a fé nos inspira, a vós, 
justo Juiz, rogamos vossa miseri-
córdia. Ferimos com nossas cul-
pas vosso infinito amor. Mas vos-
sa misericórdia nos resgatou para 
a vida, para o amor.
— Nós vos louvamos, Senhor, 
por vosso imenso amor!
D.: Fazei-nos, ó Deus, progredir 
em vosso amor, na prática do 
bem, da justiça e da solidarieda-
de, e que possamos vos louvar 
agora e sempre. Amém.
— Nós vos bendizemos, Senhor, 
pois estais sempre ao nosso 
lado!
L. 3: Fazei brilhar nas trevas da 
mente e do coração a luz da con-
versão e, assim, com liberdade 
e longe da escravidão, vivamos 
unidos, como verdadeiros ir-
mãos.
— Dai-nos, Senhor, um cora-
ção aceitável, que se converta 
e acolha vosso amor puro e pa-
ciente!
L. 3: Em cada dia refloresce, 
Senhor, vosso amor sem igual. 
Ajudai vosso povo, neste Tempo 

Quaresmal, a renascer em vossa 
graça e exultar em vossa miseri-
córdia.
— Bendito seja o Pai, que nos 
ama eternamente em seu Filho 
Jesus!
D.: A vós, Trindade clemente,
— com toda a terra adoramos,
D.: e no perdão renovados,
— um canto novo cantamos.
D.: Glória ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Santo.
— Agora e pelos séculos sem 
fim! Amém.

(O Santíssimo é trazido para o altar 
e reza-se conforme abaixo. A Comuni-
dade que não tem a Reserva Eucarís-
tica faz um momento de Ação de Gra-
ças, de Partilha de vida. A Equipe da 
Celebração prepara esse momento.)

L. 2: A Eucaristia é fonte de vida 
eterna que jorra sem cessar para 
nós. Por isso, quem se aproxima 
dessa dádiva de eternidade mata 
sua sede de vida, de paz e de sal-
vação. Acolhamos Jesus, nosso 
Redentor. 

16. Oração do Pai-Nosso
D.: De todo o coração, com a for-
ça de nossa fé, rezemos como Je-
sus mesmo nos ensinou: 
— PAI NOSSO...  

17. Oração da Paz
L. 3: A samaritana encontrou no 
Cristo a vida, a misericórdia e a 
paz. Peçamos, pois, ao Senhor 
que nos dê sua paz.
D.: Senhor Jesus Cristo, disses-
tes aos vossos Apóstolos: eu vos 

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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vossas ondas e vossas torrentes 
sobre mim se lançaram. 

4. Que o Senhor me conceda 
de dia sua graça benigna e de 
noite, cantando, eu bendigo ao 
meu Deus, minha vida.

 
20. Oração da CF

Deus, nosso Pai, fonte da vida 
e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cul-
tivado com amor. 

Dai-nos um coração acolhe-
dor para assumir a vida como 
dom e compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as 
necessidades dos nossos irmãos 
e irmãs, sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

Ensinai-nos a sentir verda-
deira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, próprio de 
quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade, reconciliada no 
amor. Dai-nos a graça de viver-
mos em comunidades eclesiais 
missionárias, que, compade-
cidas, vejam, se aproximem e 
cuidem daqueles que sofrem, a 
exemplo de Maria, a Senhora da 
Conceição Aparecida, e de San-
ta Dulce dos Pobres, Anjo Bom do 
Brasil. Por Jesus, o Filho amado, 
no Espirito, Senhor que dá a 
vida. Amém.

21. Oração de 
      Agradecimento
D.: Obrigado, Senhor Jesus, por 
nos reunirmos hoje como povo de 
Deus para celebrar vossa Palavra 
e vossa presença salvadora.

deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudai-vos uns aos outros, 
com um gesto de comunhão fra-
terna.

18. Comunhão
D.: Caminhemos ao encontro do 
Senhor, que vem até nós e se dá 
em comunhão como alimento de 
salvação.
M.: Eis o Senhor, fonte de água 
viva que jorra para a vida eterna. 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – 

Paulus)
Quem beber daquela água
Quem beber daquela água 

que eu lhe der, não terá sede 
eternamente, diz Jesus.

1. Assim como a corça suspi-
ra pelas águas correntes, suspira 
igualmente minh’alma por vós, ó 
meu Deus!

2. A minh’alma tem sede de 
Deus e deseja o Deus vivo. Quan-
do terei a alegria de ver a face de 
Deus? 

3. Como o abismo atrai outro 
abismo, ao fragor das cascatas, 
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— Obrigado, Senhor, por vossa 
Palavra que liberta e salva.
D.: Obrigado, Senhor, por nos 
reunirmos como família e em Co-
munidade, buscando viver o amor 
no seguimento a Jesus Cristo.
— Dai-nos a graça de responder 
com fidelidade à vossa Palavra: 
fonte de água viva, que jorra 
para a vida eterna.
D.: Ajudai-nos, Senhor, a ser um 
povo santo e fiel. Sustentados 
por vossa bondade caminhare-
mos felizes, unidos na Comuni-
dade e em nossas famílias. Fa-
zei-nos perseverantes em vossos 
caminhos.
— Amém. Assim seja, hoje e 
sempre. Amém.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

22. Bênção e Despedida
D.: Que o Senhor sustente nos-
sa vida e nossas famílias em seu 
amor.
— Amém.
D.: Que o Senhor ilumine nossa 
Comunidade com a sua luz.
— Amém.

D.: Que o Senhor guie nossos 
passos no caminho da paz.
— Amém.
D.: Que o Senhor derrame sobre 
nós sua bênção salvadora.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Agradecidos a Deus, voltemos 
para nossas casas, alegres na fé, 
lutando sempre por um mundo 
novo de justiça e paz. Ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe.
— Graças a Deus.

23. Cântico da CF
1. Deus de amor e de ternu-

ra, contemplamos este mundo 
tão bonito que nos deste. Desse 
Dom, fonte da vida, recordamos: 
cuidadores, guardiões tu nos fi-
zeste.

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada o que o “bom sa-
maritano” 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. É pra sempre ser cuidada 
e respeitada, desde o início até 
seu termo natural.

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia XIII – Quaresma – Ano A – CNBB/
Cantos do Evangelho, v. 2, Paulus. 

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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VIVENDO A PALAVRA

As Águas da Vida

A Quaresma é a preparação 
para a Páscoa, em particular, 
para o Batismo dos catecúme-
nos, como também para a re-
novação das promessas do Ba-
tismo. Nesse sacramento o fiel 
participa sacramentalmente do 
Mistério Pascal de Cristo, viven-
do a Vida Nova. As águas do Ba-
tismo fluem do peito aberto de 
Cristo e são jorradas em abun-
dância em sua Ressurreição. Na 
gruta do túmulo está a nascente 
da Vida Nova.

Neste ano a liturgia traz um 
conjunto de leituras próprias 
para o Batismo. Recolhe os tex-
tos nos quais Jesus se mostra 
como a Água Viva, Luz e Vida. A 
cena maravilhosa da samaritana 
ensina que a sede que o cora-
ção do homem tem de Deus é 
saciada por Jesus que é a Água 
Viva. A mulher foi buscar água e 
encontrou a fonte. Aquele que 
pede de beber, promete dar de 
beber. 

O caminho espiritual é essa 
permanente busca de Cristo 
para saciar nossa sede. O poço 
é uma bela imagem de Cristo, 
fonte de água viva. Ele oferece 
a água que é o Espírito Santo, 

dom de Deus. Se por um lado há 
uma busca da água, por outro 
há um chamado: “Vinde a mim 
todos vós que estais cansados e 
fatigados sob o peso de vossos 
fardos e eu vos darei descanso” 
(Mt 11,28). 

À medida que aceitamos a 
oferta de Jesus, mais sentiremos 
sede e desejo permanente de ir a 
esse poço. Quando se descobre 
uma fonte de água gostosa, 
quanto não se faz por buscá-la? 
Quanto não se faz para buscar 
Jesus que dá o Espírito! 

O Espírito não é um santo a 
mais em nosso caminho espiri-
tual, mas é a Água Viva que nos 
sacia, dado por Jesus no mo-
mento de sua Paixão e em sua 
continuada presença no meio 
de nós. O Espírito nos abre as 
Escrituras e nos assiste conti-
nuamente na vivência da graça 
de Deus que é a Vida Divina. 

O Espírito nos estimula a ir-
mos anunciar e levar aos outros 
a água que bebera e a saciara. 
É a missão. 

A espiritualidade desse tem-
po quaresmal é nos colocar em 
permanente busca de Cristo.

Pe. Luiz Carlos 
de Oliveira, C.Ss.R.
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A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

22 de Março
4º DOMINGO DA QUARESMA

(Cor Litúrgica: Roxa)   

“Fraternidade e vida: dom e compromisso”
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

Como é bom os irmãos viverem juntos. 
Bem-vindos! O cristão é filho da luz, pois a 
fé é um encontro com a luz de Cristo, sua 
verdade e sua ressurreição. Banhados no 
amor misericordioso do Cristo, somos cria-
turas novas, capazes de ver para além das 
aparências. Assim, podemos ser protago-
nistas no anúncio do Evangelho e testemu-
nhas da verdade de Cristo, de seu Reino e 
de seu amor. Passam o tempo e a história, 
mas a verdade divina continua, pois jamais 

morrerá a verdade. 
(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

1. Cântico Inicial
Alegres vamos à casa do Pai 
Alegres vamos à casa do 

Pai; e na alegria cantar seu lou-
vor! Em sua casa, somos feli-
zes: participamos da ceia do 
amor.

1. A alegria nos vem do Se-
nhor. Seu amor nos conduz pela 
mão. Ele é luz que ilumina o seu 
povo. Com segurança lhe dá a 
salvação.

2. 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.

2. Saudação
D.: O Senhor nos chamou e nos 
convidou a sentar-nos à mesa, 
junto dele, e escutar sua Palavra 
libertadora e doce como o mel. 
Iniciemos com toda a fé nossa 
Celebração, dizendo:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém. 
D.: A bondade e a misericórdia do 
Senhor, nosso Deus, estejam em 
vossa vida e em vosso coração, e 
o santifiquem. 
— Bendito seja o Senhor e 
todos os que o amam. Bendi-
to seja Deus, que nos reuniu 
em Cristo, nosso Salvador. 
Amém.

3. A Palavra nos reconcilia
D.: Senhor, vosso perdão nos tira 
a cegueira e nos faz enxergar de 
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novo. Vós sois a luz da vida, olhai 
compassivo para nós e perdoai-
-nos. (Silêncio)
L. 1: Senhor, porque nem sempre 
fomos autênticos e fiéis ao nosso 
ser cristão, perdoai-nos.
— Senhor, Luz da paz, tende 
piedade de nós! 
L. 1: Cristo, porque nem sempre 
vos vimos em nossos irmãos e 
irmãs necessitados e abandona-
dos.
— Cristo, Luz da vida, tende pie-
dade de nós!
L. 1: Senhor, porque por nossa 
omissão permitimos a maldade, a 
exploração e a injustiça na socie-
dade.
— Senhor, Luz dos povos, tende 
piedade de nós!
D.: Derramai sobre cada um de 
nós, nossas famílias e Comuni-
dade vossa misericórdia. Dai-nos 
vosso perdão. Confirmai-nos em 
vosso amor. Por Cristo, nosso 
Senhor.
— Amém.

4. Louvação (Omite-se)

L. 2: O coração do Senhor se vol-
ta constantemente para os mais 
necessitados, como o cego de 
nascença, 
— porque Ele elegeu os peque-
nos e os simples para confundir 
os grandes e soberbos.
L. 2: A Palavra do Senhor dura 
para sempre e fala a cada mo-
mento de nossa vida e de nossa 
história.
— Iluminai-nos, Senhor, com a 
luz de vossa Palavra.

L. 2: O Senhor cura nossa ceguei-
ra com sua Palavra, que nos ilumi-
na quando não queremos aceitá-
-la em nossa vida.
— Ela é exigente, pois é germi-
nadora de vida entre nós.
L. 2: Feliz quem acolhe a Palavra, 
pois terá uma visão nova da vida e 
das coisas, da história e dos fatos 
que nos cercam.
— Bendito seja o Senhor, que 
por meio de sua Palavra tira 
a cegueira de nosso coração. 
Amém.

5. Primeira Leitura 
     (1Sm 16,1b.6-7.10-13a)
L. 1: Leitura do Primeiro Livro de 
Samuel:

Naqueles dias, o Senhor dis-
se a Samuel: 1bEnche o chifre de 
óleo e vem para que eu te envie 
à casa de Jessé de Belém, pois 
escolhi um rei para mim entre os 
seus filhos. 6Assim que chegou, 
Samuel viu a Eliab e disse consi-
go “Certamente é este o ungido 
do Senhor!”

7Mas o Senhor disse-lhe: Não 
olhes para a sua aparência nem 
para a sua grande estatura, por-
que eu o rejeitei. Não julgo se-
gundo os critérios do homem: o 
homem vê as aparências, mas o 
Senhor olha o coração”.

10Jessé fez vir seus sete filhos à 
presença de Samuel, mas Samuel 
disse: “O Senhor não escolheu a 
nenhum deles”. 11E acrescentou: 
“Estão aqui todos os teus filhos?”

Jessé respondeu: Resta ainda 
o mais novo que está apascen-
tando as ovelhas”. E Samuel or-
denou a Jessé: “Manda buscá-lo, 
pois não nos sentaremos à mesa 
enquanto ele não chegar”.

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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Irmãos: 8Outrora éreis trevas, 
mas agora sois luz no Senhor. Vi-
vei como filhos da luz. 9E o fruto 
da luz chama-se: bondade, jus-
tiça, verdade. 10Discerni o que 
agrada ao Senhor. 11Não vos as-
socieis às obras das trevas, que 
não levam a nada; antes, des-
mascarai-as. 12O que essa gente 
faz em segredo, tem vergonha 
até de dizê-lo.

13Mas tudo que é condenável 
torna-se manifesto pela luz; e 
tudo o que é manifesto é luz. 14É 
por isso que se diz: “Desperta, 
tu que dormes, levanta-te den-
tre os mortos e sobre ti Cristo 
resplandecerá”. 
— Palavra do Senhor.
— Graças a Deus! 

8. Aclamação ao Evangelho
— Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus.
— Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus.
— Pois, eu sou a luz do mundo, 
quem nos diz é o Senhor; e vai ter 
a luz da Vida quem se faz meu se-
guidor! 
 
9. Evangelho 

(Jo 9,1.6-9.13-17.34-38 – Forma 
breve.)

(Se houver Ministro da Palavra na 
Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós!
Pres.: PROCLAMAÇÃO do Evan-
gelho de Jesus Cristo † segundo 
João.
— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 1ao passar, 
Jesus viu um homem cego de 
nascença. 6E cuspiu no chão, fez 

12Jessé mandou buscá-lo. Era 
Davi, ruivo, de belos olhos e de 
formosa aparência. E o Senhor 
disse: “Levanta-te, unge-o: é 
este!”

13aSamuel tomou o chifre com 
óleo e ungiu a Davi na presença 
de seus irmãos. E a partir da-
quele dia o espírito do Senhor 
se apoderou de Davi. 
— Palavra do Senhor.
— Graças a Deus!

6. Salmo Responsorial (Sl 22)
L. 2: 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 al-
guma.
— O Senhor é o pastor que me 
conduz;/ não me falta coisa al-
guma./ Pelos prados e campinas 
verdejantes/ ele me leva a des-
cansar./ Para as águas repousan-
tes 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 bas-
tão e com cajado,/ eles me dão a 
segurança!
— Preparais à minha frente uma 
mesa,/ bem à vista do inimigo;/ 
com óleo vós ungis minha cabe-
ça,/ e o meu cálice transborda.
— Felicidade e todo bem hão 
de seguir-me,/ por toda a minha 
vida;/ e, na casa do Senhor, habi-
tarei/ pelos tempos infinitos.

7. Segunda Leitura (Ef 5,8-14)
L. 3: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Efésios:
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lama com a saliva e colocou-a 
sobre os olhos do cego. 7E disse-
-lhe: “Vai lavar-te na piscina de 
Siloé” (que quer dizer: Enviado). 
O cego foi, lavou-se e voltou en-
xergando.

8Os vizinhos e os que costu-
mavam ver o cego — pois ele era 
mendigo — diziam: “Não é aquele 
que ficava pedindo esmola?” 9Uns 
diziam: “Sim, é ele!” Outros afir-
mavam: “Não é ele, mas alguém 
parecido com ele”. Ele, porém, di-
zia: “Sou eu mesmo!” 

13Levaram então aos fariseus 
o homem que tinha sido cego. 
14Ora, era sábado, o dia em que 
Jesus tinha feito lama e aberto 
os olhos do cego. 15Novamente, 
então, lhe perguntaram os fari-
seus como tinha recuperado a 
vista.

Respondeu-lhes: “Colocou 
lama sobre os meus olhos, fui 
lavar-me e agora vejo!” 

16Disseram, então, alguns dos 
fariseus: “Esse homem não vem 
de Deus, pois não guarda o sá-
bado”. Mas outros diziam: “Como 
pode um pecador fazer tais si-
nais?”

17E havia divergência entre 
eles. Perguntaram outra vez ao 
cego: “E tu, que dizes daquele 
que te abriu os olhos?” Respon-
deu: “É um profeta”.

34Os fariseus disseram-lhe: “Tu 
nasceste todo em pecado e estás 
nos ensinando?” E expulsaram-
-no da Comunidade.

35Jesus soube que o tinham 
expulsado. Encontrando-o, per-
guntou-lhe: “Acreditas no Filho 
do Homem?” 36Respondeu ele: 
“Quem é, Senhor, para que eu 
creia nele?” 37Jesus disse: “Tu o 

estás vendo; é aquele que está 
falando contigo”. Exclamou ele: 
38“Eu creio, Senhor!” E prostrou-
-se diante de Jesus.  
— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor. 

10. Meditação da Palavra
(Meditação da Palavra no “Vi-

vendo a Palavra” – final da Celebra-
ção.)

11. A Palavra nos leva à Fé
D.: Creio em Deus, que existe an-
tes de tudo, criador do universo, 
nosso Pai e nosso amigo.
Ele está sempre conosco e não 
nos abandona; Ele segura o mun-
do em suas mãos.
— Cremos, Senhor, em vosso 
amor e em vossa misericórdia!
D.: Creio que Deus Pai enviou-
-nos seu Filho, Jesus Cristo; Ele 
é a Palavra eterna que nos revela 
a verdade. Nasceu de Maria Vir-
gem e viveu em nosso meio, se-
melhante a nós em tudo, menos 
no pecado.
— Cremos, Senhor, em vosso 
amor e em vossa misericórdia!
D.: Creio que Jesus Cristo é o 
amor encarnado, que nos ensi-
nou o caminho, sendo fiel até a 
morte. Entregou sua vida aceitan-
do ser pregado na cruz para nos 
salvar e nos libertar do pecado e 
da morte.
— Cremos, Senhor, em vosso 
amor e em vossa misericórdia!
D.: Creio em Jesus Cristo, que 
ao terceiro dia ressurgiu dos 
mortos; subiu ao Céu e ofereceu 
ao Pai a glória e o louvor verda-
deiros.
— Cremos, Senhor, em vosso 
amor e em vossa misericórdia!
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D.: Creio no Espírito Santo derra-
mado sobre nós, que nos santifica 
e nos faz conhecer, entender e vi-
ver a Verdade, que nos une e faz 
de nós, em Cristo, uma oferenda 
agradável ao Pai.
— Cremos, Senhor, em vosso 
amor e em vossa misericórdia! 
Amém.

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: A vós, Senhor, Deus todo-po-
deroso, elevamos o coração em 
prece suplicante, pois necessita-
dos de vosso auxílio, nós  vos pe-
dimos: Iluminai, Senhor, e guar-
dai vosso povo!

1. AJUDAI vossa Igreja para 
que em sua missão seja luz que 
conduza todas as gentes à salva-
ção, nós vos rogamos, Senhor.

2. FAZEI-NOS descobrir a 
grandeza das coisas pequenas, 
dos gestos sinceros de amor e a 
nobreza dos humildes, nós vos 
rogamos, Senhor.

3. INFUNDI vossa luz no cora-
ção humano, para que ele se ple-
nifique de vida, de bondade e de 
misericórdia, nós vos rogamos, 
Senhor.

4. LIBERTAI-NOS de toda hi-
pocrisia e falsidade, mediocrida-
des e preconceitos, e fazei-nos 
dignos do nome de cristãos, nós 
vos rogamos, Senhor.

5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Confirmai-nos, Senhor Deus, 
como vossos filhos e filhas, e por 
vossa graça fazei-nos viver digna-
mente nossa vocação filial. Isso 
vos pedimos, por Cristo, nosso 
Senhor.
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: São felizes os que caminham 
em direção ao altar, e com suas 
mãos estendidas oferecem ao Se-
nhor os dons da vida.
— Acolhei, Senhor, nossa vida, 
nossos dons.
D.: Cada um de nós pode ofere-
cer tantas coisas ao Senhor, pois 
há sempre um pouco ou muito de 
bondade e compaixão em nosso 
coração.
— Recebei nossa oferta e nossa 
vida como oferenda de nosso 
trabalho, de nossa luta, pois vós 
nos sustentais em vosso amor! 
Amém.

14. Cântico dos Dons
O vosso coração de pedra 
O vosso coração de pedra se 

converterá em novo, em novo 
coração.

1. Tirarei do vosso peito vosso 
coração de pedra, no lugar colo-
carei novo coração de carne.

2. Dentro em vós eu plantarei, 
plantarei o meu espírito: amareis 
os meus preceitos, seguireis o 
meu amor.

3. Dentre todas as nações, 
com amor vos tirarei,/ qual pastor 
vos guiarei, para a terra, a vossa 
pátria.

15. Louvor à Palavra
D.: A vós, ó Deus, elevamos nos-
so louvor, pois sois incomparável 
em vosso amor infinito. Nossa Co-
munidade vos louva e bendiz vos-
sa bondade e vossa justiça.
— Bendito seja o Senhor, pois 
é infinita sua justiça, sua mise-
ricórdia!
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D.: Feliz quem respeita o Senhor, 
e se esforça em viver seus man-
damentos. Será sempre lembra-
do, e abençoada será a geração 
das pessoas retas e justas.
— Nó vos louvamos, Senhor, e 
vos bendizemos!
L. 3: Permanece para sempre 
todo bem que fizermos sobre a 
face da terra. A vida dos justos é 
como a luz que brilha no meio das 
trevas que insistem em permane-
cer no meio do mundo.
— Felizes são os justos. São 
como luz que brilha no meio das 
trevas, porque amam o Senhor!
L. 3: É feliz a pessoa caridosa e 
prestativa, que tudo resolve com 
justiça. Este não vacila, pois con-
fia plenamente no Senhor e nele 
seu coração está seguro.
— Bendito seja o Senhor, Deus 
justo e cheio de bondade!
L. 3: Feliz quem reparte com os 
pobres e os necessitados, pois 
será sempre contado entre os 
homens e mulheres da terra. Os 
injustos não gostam do bem pra-
ticado, nem lhes agrada a justiça.
— Bendizemos ao Senhor por 
todos os que praticam a justiça, 
pois só esperam no Senhor!
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito
— pelos séculos dos séculos! 
Amém.

(O Santíssimo é trazido para o 
altar e reza-se conforme abaixo. A 

22

Comunidade que não tem a Reserva 
Eucarística faz um momento de Ação 
de Graças, de Partilha de vida. A 
Equipe da Celebração prepara esse 
momento.)

L. 2: O Senhor é a luz que nos ilu-
mina sem cessar, pois seu amor 
e sua misericórdia são infinitos. 
Confiemos mais plenamente nele, 
que está vivo e presente na Sa-
grada Eucaristia que agora vamos 
receber.

16. Oração do Pai-Nosso
D.: Com toda a nossa fé, ergamos 
nosso coração ao céu e digamos 
confiantes:
— PAI NOSSO...

17. Oração da Paz
L. 3: Todos nós desejamos a paz, 
e ela nos vem do coração de 
Deus. Mas, ela existirá entre nós 
se houver perdão e justiça. Reze-
mos:
D.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus com o Pai e o Espírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudemo-nos uns aos outros 
em Cristo, nosso Senhor.

18. Comunhão
D.: Vinde, ó Senhor, ao nosso co-
ração e fazei nele vossa morada, 
e assim sejamos verdadeiramente 
libertados.

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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M.: Eis o Senhor, Deus da luz, 
Deus da vida. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo.  
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – 

Paulus)
O homem chamado Jesus
O homem chamado Jesus fez 

barro e ungiu os meus olhos. Eu 
fui, me lavei e estou vendo.

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. Quando avançam os 
malvados contra mim, querendo 
devorar-me, são eles, inimigos 
e opressores, que tropeçam e 
sucumbem. 

3. Se os inimigos acamparem 
contra mim, não temerá meu co-
ração; se contra mim uma bata-
lha estourar, mesmo assim con-
fiarei. 

4. Ao Senhor eu peço apenas 
uma coisa e é isto que eu dese-
jo: habitar no santuário do Senhor 
por toda a minha vida. 

5. Pois um abrigo me dará sob 
o seu teto nos dias da desgraça; 
no interior de sua tenda há de es-
conder-me e proteger-me sobre a 
rocha. 

20. Oração da CF
Deus, nosso Pai, fonte da vida 

e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cul-
tivado com amor. 

Dai-nos um coração acolhe-
dor para assumir a vida como 
dom e compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as 
necessidades dos nossos irmãos 
e irmãs, sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

Ensinai-nos a sentir verda-
deira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, próprio de 
quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade, reconciliada no 
amor. Dai-nos a graça de viver-
mos em comunidades eclesiais 
missionárias, que, compadecidas, 
vejam, se aproximem e cuidem da-
queles que sofrem, a exemplo de 
Maria, a Senhora da Conceição 
Aparecida, e de Santa Dulce dos 
Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por 
Jesus, o Filho amado, no Espiri-
to, Senhor que dá a vida. Amém.

21. Oração de 
      Agradecimento
D.: Ó Senhor, Deus da vida, que 
cuidais de toda criação, dai-nos a 
paz, dai-nos a vida.
— Vós sois nossa luz e a verda-
de que vence o pecado e o mal.
D.: Como o cego que foi agracia-
do por vós e pôde enxergar de 
novo, nós vos bendizemos e vos 
agradecemos
— por vosso amor sem fim, que 
nos liberta e nos salva.
D.: Ajudai-nos a resgatar a dig-
nidade e a vida de todos os que 
estão sofrendo ou passando por 
grandes dificuldades,
— e partilhando a vida, os aju-
demos a alcançar de novo a ale-
gria e a paz. Amém.
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A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO

22

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

22. Bênção e Despedida
D.: O Senhor nos conceda sua 
bênção e sua graça salvadora.
— Amém.
D.: O Senhor faça brilhar sobre 
nós a luz de seu amor.
— Amém.
D.: Volva para nós seu olhar e nos 
faça caminhar na esperança.
— Amém.
D.: Estenda sobre nós suas mãos 
divinas e nos proteja.
— Amém.
D.: Senhor, dai-nos vossa bênção:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Com o coração agradecido 
pela Celebração que realizamos, 

vamos em paz e o Senhor nos 
acompanhe.
— Graças a Deus!

23. Cântico da CF
1. Tua glória é o homem vivo, 

Deus da Vida; ver felizes os teus 
filhos, tuas filhas; é a justiça para 
todos, sem medida; é formarmos, 
no amor, bela Família.

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada o que o “bom sa-
maritano” ensinou: ao passar 
por uma vida ameaçada, Ele a 
viu, compadeceu e cuidou. 

2. Mata a vida o vírus tor-
pe da ganância, da violência, 
da mentira e da ambição. Mas 
também o preconceito, a intole-
rância. O caminho é a justiça e 
conversão.

Cânticos: Hinário Litúrgico – Li-
turgia XIII – Quaresma – Ano A – 
CNBB/Cantos do Evangelho, v. 2, 
Paulus. 
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VIVENDO A PALAVRA

Sois Luz no Senhor

Jesus viu um cego de nas-
cença, fez lama com a saliva, 
passou nos olhos dele e disse-
-lhe: “Vai lavar-te na piscina de 
Siloé” (que quer dizer Enviado). 
“O cego foi, lavou-se e voltou 
enxergando”. A fé é um dom. 
O cego não pediu. A saliva com 
lama que Jesus passou em 
seus olhos pode sugerir que 
nossa fragilidade, o barro ini-
cial, recebe algo pessoal e ín-
timo do Senhor. A saliva indica 
a união profunda que há entre 
duas pessoas. A luz invadiu a 
vida do cego.

Recebemos a luz da fé e co-
meçamos a ver com os olhos 
de Deus. Como o cego que la-
vou os olhos na fonte chamada 
Siloé, que quer dizer “Envia-
do”, nós também recebemos 
a luz de Jesus, principalmente 
quando o acolhemos em nossa 
vida. Lavamos os olhos e pas-
samos a ver com a luz da fé. 
A fé é Ver todas as coisas com 
os olhos de Deus, isto é, em 
sua luz. Somente quando dei-
xamos que o Enviado de Deus 
(Jesus) lave nossos olhos, é 
que passamos a viver da fé e 
caminhar na luz.

A fé é a abertura dos olhos 
para ver e crer. Crer é a ilumina-
ção. A vida cristã que se move 

pela fé tem uma visão completa 
das realidades humanas e espi-
rituais. Sem ela corre-se o risco 
de tapear a si mesmo com uma 
tintura de piedade, não ver Deus 
agindo nas realidades e dirigin-
do sua Igreja. 

Vimos que o cego entrou em 
choque com os judeus por ter 
sido curado por Jesus. Eles não 
tinham lavado seus olhos. Viver 
com os olhos iluminados é sa-
ber construir uma vida a partir 
da fé na opção pelo evangelho. 
Cria-se uma intimidade com Je-
sus, como o cego que recebeu 
sua intimidade a partir do símbo-
lo de sua saliva. Essa intimidade 
ilumina. 

O Batismo realiza em nós 
esse toque que nos ilumina. É 
Deus que nos escolhe como 
escolheu Davi, frágil e deixado 
de lado entre seus irmãos. Mas 
Deus vê o coração. Paulo nos 
ensina como é fácil saber se 
somos da luz: “Outrora éreis tre-
vas, mas agora sois luz no Se-
nhor. Vivei como filhos da luz. E 
o fruto da luz chama-se: bonda-
de, justiça, verdade. Discerni o 
que agrada ao Senhor. Não vos 
associeis às obras das trevas, 
que não levam a nada; antes, 
desmascarai-as (Ef 5,8-14).

Pe. Luiz Carlos 
de Oliveira, C.Ss.R.
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“Fraternidade e vida: dom e compromisso”
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

Reunimo-nos em Comunidade, pois foi o próprio 
Senhor que nos convocou por sua Palavra. Cris-
to é o Senhor da vida e nele a morte não tem vez 
ou lugar. Lázaro fez exatamente essa experiência 
da vida no Senhor. Nós também podemos fazer, 
se tirarmos as pedras que nos impedem de an-
dar ou de ter um olhar novo. O povo do Senhor 
no exílio experimentou a morte, mas Deus não 
o abandonou, e em seu amor voltou a viver. O 
sopro de Deus faz tudo renascer e nele a vida 
sai vitoriosa sempre. Quem nele crê não morre 

jamais. Celebremos com fervor nosso amor e nossa vida em Cristo Jesus.
(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

29 de Março
5º DOMINGO DA QUARESMA

(Cor Litúrgica: Roxa)  

1. Cântico Inicial 
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.

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 nos-
sas penas diante dos teus pés, 
também nós desejamos o nos-
so amor te dar, porque só muito 
amor nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sem-
pre confiar, de erguer a nossa voz, 
de não desesperar, olhando aque-
le gesto que o bom ladrão salvou, 
não foi também por nós teu san-
gue que jorrou?

2. Saudação
D.: Reunidos em Comunidade ex-
perimentamos a certeza do amor 
do Senhor por nós. Iniciemos 
nosso encontro de irmãos, com 
muita fé.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo! Amém.
D.: Senhor Deus, que vossa graça 
e vossa incomparável bondade 
alcancem o coração de cada um 
de nós e nos façam fiéis a vós e a 
Jesus, vosso Filho.
— Bendito o Pai que nos amou e 
nos reuniu em seu Filho Jesus. 
Amém.
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3. A Palavra nos reconcilia
D.: Senhor, Deus de misericórdia, 
que fazeis ressurgir a vida onde 
há morte, por vossa misericórdia 
perdoai-nos, socorrei-nos e fazei-
-nos viver de novo. (Silêncio)
L. 1: Senhor, Deus da Vida, per-
doai-nos, pois ferimos a vida com 
nosso egoísmo, buscando nos-
sos interesses. Tende piedade, 
Senhor. 
— Senhor, tende misericórdia 
de nós!
L. 1: Cristo, fonte de vida e de 
salvação, perdoai-nos, quando 
ferimos a dignidade das pessoas, 
como o tráfico humano e a opres-
são dos pobres. Tende piedade, 
Senhor.
— Cristo, tende misericórdia de 
nós!
L. 1: Senhor, Príncipe da Paz, per-
doai-nos, quando a violência, a vin-
gança e o ódio foram em nós mais 
fortes que o perdão e a reconcilia-
ção. Tende piedade, Senhor.
— Senhor, tende misericórdia 
de nós!
D.: Fazei-nos, ó Pai, cada vez 
mais fiéis a vós e a vosso Filho Je-
sus, e assim alcançaremos a vida, 
a paz e a salvação. Vós, que sois 
nosso Deus e viveis e reinais para 
sempre.
— Amém.

4. Louvação (Omite-se)

L. 2: A Palavra quer nos fazer sen-
tir que somos amados pelo Se-
nhor, 
— e que em nossas dificuldades 
podemos nele confiar, 

L. 2: e Ele nos fará renascer para 
a vida. 
— Sua Páscoa nos cura, nos li-
berta, nos faz viver.
L. 2: Quem nele espera jamais irá 
se decepcionar,
— pois Ele é o Deus da vida e de 
toda a eternidade.
L. 2: Dai-nos, Senhor, vosso Es-
pírito Santo, para que possamos 
nele alcançar a vida.
— Senhor, guardai-nos, e jamais 
permitais que nos desviemos 
de vosso caminho. Amém.

5. Primeira Leitura (Ez 37,12-14)
L. 1: Leitura da Profecia de Eze-
quiel:

12Assim fala o Senhor Deus: 
“Ó meu povo, vou abrir as vossas 
sepulturas e conduzir-vos para a 
terra de Israel; 13e quando eu abrir 
as vossas sepulturas e vos fizer 
sair delas, sabereis que eu sou o 
Senhor.

14Porei em vós o meu espírito, 
para que vivais e vos colocarei em 
vossa terra. Então sabereis que 
eu, o Senhor, digo e faço — orá-
culo do Senhor”. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

6. Resposta à Palavra (Sl 129)
L. 2: No Senhor, toda graça e re-
denção!
— No Senhor, toda graça e re-
denção!
— 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 per-

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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dão,/ eu vos temo e em vós es-
pero.
— No Senhor ponho a minha es-
perança/ espero em sua palavra./ 
A minh’alma espera no Senhor/ 
mais que o vigia pela aurora.
— Espere Israel pelo Senhor,/ 
mais que o vigia pela aurora!/ Pois 
no Senhor se encontra toda gra-
ça/ e copiosa redenção.
— Ele vem libertar a Israel/ de 
toda a sua culpa.

7. Segunda Leitura (Rm 8,8-11)
L. 3: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Romanos:

Irmãos: 8Os que vivem segun-
do a carne não podem agradar a 
Deus. 9Vós não viveis segundo a 
carne, mas segundo o Espírito, 
se realmente o Espírito de Deus 
mora em vós. Se alguém não tem 
o Espírito de Cristo, não pertence 
a Cristo. 10Se, porém, Cristo está 
em vós, embora vosso corpo es-
teja ferido de morte por causa do 
pecado, vosso espírito está cheio 
de vida, graças à justiça.

11E, se o Espírito daquele que 
ressuscitou Jesus dentre os mor-
tos mora em vós, então aquele 
que ressuscitou Jesus Cristo den-
tre os mortos vivificará também 
vossos corpos mortais por meio 
do seu Espírito que mora em vós. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus! 

8. Aclamação ao Evangelho
— Glória a vós, ó Cristo, verbo de 
Deus.
— Glória a vós, ó Cristo, verbo 
de Deus.
— Eu sou a ressurreição, eu sou a 
vida. Quem crê em mim não mor-
rerá eternamente.

9. Evangelho 
(Forma breve: Jo 11,3-7.17.20-

27.33b-45)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
João.
— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 3as irmãs de 
Lázaro mandaram dizer a Jesus: 
“Senhor, aquele que amas está 
doente”.

4Ouvindo isto, Jesus disse: 
“Esta doença não leva à morte; 
ela serve para a glória de Deus, 
para que o Filho de Deus seja glo-
rificado por ela”.

5Jesus era muito amigo de 
Marta, de sua irmã Maria e de 
Lázaro. 6Quando ouviu que este 
estava doente, Jesus ficou ain-
da dois dias no lugar onde se 
encontrava. 7Então, disse aos 
discípulos: “Vamos de novo à 
Judeia”.

17Quando Jesus chegou, en-
controu Lázaro sepultado havia 
quatro dias.

20Quando Marta soube que Je-
sus tinha chegado, foi ao encon-
tro dele. Maria ficou sentada em 
casa. 21Então Marta disse a Jesus: 
“Senhor, se tivesses estado aqui, 
meu irmão não teria morrido. 
22Mas mesmo assim, eu sei que 
o que pedires a Deus, ele te con-
cederá”. 23Respondeu-lhe Jesus: 
“Teu irmão ressuscitará”.

24Disse Marta: “Eu sei que ele 
ressuscitará na ressurreição, no 
último dia”.

25Então Jesus disse: “Eu sou 
a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, mesmo que morra, 
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viverá. 26E todo aquele que vive e 
crê em mim, não morrerá jamais. 
Crês isto?”

27Respondeu ela: “Sim, Se-
nhor, eu creio firmemente que tu 
és o Messias, o Filho de Deus, 
que devia vir ao mundo”.

33bJesus ficou profundamente 
comovido 34e perguntou: “Onde 
o colocastes?” Responderam: 
“Vem ver, Senhor”. 35E Jesus cho-
rou. 36Então os judeus disseram: 
“Vede como ele o amava!”

37Alguns deles, porém, diziam: 
“Este, que abriu os olhos ao cego, 
não podia também ter feito com 
que Lázaro não morresse?”

38De novo, Jesus ficou interior-
mente comovido. Chegou ao tú-
mulo. Era uma caverna, fechada 
com uma pedra. 39Disse Jesus: 
“Tirai a pedra!”

Marta, a irmã do morto, inter-
veio: “Senhor, já cheira mal. Está 
morto há quatro dias”.

40Jesus lhe respondeu: “Não te 
disse que, se creres, verás a gló-
ria de Deus?”

41Tiraram então a pedra. Je-
sus levantou os olhos para o alto 
e disse: “Pai, eu te dou graças 
porque me ouviste. 42Eu sei que 
sempre me escutas. Mas digo 
isto por causa do povo que me 
rodeia, para que creia que tu me 
enviaste”.

43Tendo dito isso, exclamou 
com voz forte: “Lázaro, vem para 
fora!”

44O morto saiu, atado de mãos 
e pés com os lençóis mortuários 
e o rosto coberto com um pano. 
Então Jesus lhes disse: “Desatai-
-o e deixai-o caminhar!”

45Então, muitos dos judeus 
que tinham ido à casa de Maria e 

viram o que Jesus fizera, creram 
nele. — Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor!

10. Meditação da Palavra  
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)

11. A Palavra nos leva à Fé
D.: Por amor, ó Pai, criastes o 
mundo com suas riquezas e ma-
ravilhas! Criastes também a nós e 
nos pusestes neste mundo para 
que, vivendo como vossa imagem 
na solidariedade, no amor, nada 
nos faltasse para sermos felizes! 
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé!
D.: Desobedecendo a vós deixa-
mos vosso caminho e criamos 
nosso caminho de desamor, de 
desunião, de infelicidade!
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé!
D.: Por vosso amor infinitamente 
mais forte que nossa maldade, 
jamais nos abandonastes, sem-
pre nos chamastes de volta para 
vossos caminhos e um dia nos 
enviastes, de Maria Virgem, vosso 
Filho Salvador, alegria de “todo o 
povo”!
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé!
D.: Voltando para vós, vosso Filho 
continua também entre nós em 
sua Igreja e se fez nosso cami-
nho, pelo qual, na fraternidade, na 
justiça, um dia chegaremos a vós 
para a plenitude da vida!
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé!

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: Roguemos a Deus Pai todo-
-poderoso, que em seu Filho Je-
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— Obrigado, Senhor, por nossa 
Comunidade e por aquilo que 
ela é em nossa vida.
D.: O que trazemos, Senhor, em 
nossas mãos é pouco, mas nosso 
coração está repleto de gratidão 
para convosco.
— O que vos oferecemos é um 
nada diante de vossa eternida-
de. Mas aceitai, Senhor, nosso 
Deus. Amém.

14. Cântico dos Dons
O vosso coração de pedra 
O vosso coração de pedra se 

converterá em novo, em novo 
coração.

1. Tirarei do vosso peito vosso 
coração de pedra, no lugar colo-
carei novo coração de carne.

2. Dentro em vós eu plantarei, 
plantarei o meu espírito: amareis 
os meus preceitos, seguireis o 
meu amor.

3. Dentre todas as nações, 
com amor vos tirarei, qual pastor 
vos guiarei, para a terra, a vossa 
pátria.

15. Louvor à Palavra
D.: Ao Senhor, nosso louvor e 
nossa gratidão. Firmemos nossa 
fé no Deus que caminha todos os 
dias ao nosso encontro para nos 
amar.
— Bendito seja o Senhor, 
Deus de amor, Deus de mise-
ricórdia!
L. 3: Creio em ti, Pai de todos, 
construtor de toda harmonia, se-
meador de todas as flores do uni-
verso, caminheiro por todas as 
estrelas das galáxias todas, como 
te agrada estar por perto dos po-
bres, e olhar a todos com teus 
imensos olhos grandes.

sus Cristo veio nos resgatar da 
morte, apresentando-lhe confian-
tes nossas preces. 

1. FORTALECEI vossa Igreja e 
que ela, em sua missão, promo-
va e defenda a vida e a dignidade 
humana, nós vos clamamos, Se-
nhor. 
— Senhor, Deus da vida, dai-
-nos a vida!

2. LIBERTAI nossas Comuni-
dades da inércia da fé e da cari-
dade, e que elas despertem para 
a alegria do Evangelho, nós vos 
clamamos, Senhor.

3. ILUMINAI a consciência dos 
cristãos, para que unidos na mes-
ma fé em Cristo sejam promoto-
res da justiça, da equidade e da 
paz no mundo, nós vos clama-
mos, Senhor.

4. AJUDAI-NOS a vencer nos-
sos medos e inseguranças, e te-
nhamos mais confiança em vós 
que nos resgatais para a vida, nós 
vos clamamos, Senhor.

5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Confirmai-nos, Senhor Deus, 
como vossos filhos e filhas, e am-
parados em vossa misericórdia 
sejamos firmes em nossa vida e 
nossa fé, em Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso.
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Senhor Deus, o que pode-
mos vos ofertar, pois vós mes-
mo nos destes tudo o que so-
mos e o que temos. Mas aceitai 
nosso desejo de vos ofertar 
agradecendo.
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— O Senhor que é nossa vida e 
salvação, nosso louvor e grati-
dão!
L. 3: Creio em ti, Senhor Jesus, o 
Deus da proximidade, Deus-co-
nosco, nascido de Maria Virgem, 
homem novo aquele que nos cha-
ma de amigo, o vivente na Euca-
ristia, oferenda sem limites aos 
que padecem.
— O Senhor que é nossa vida e 
salvação, nosso louvor e grati-
dão!
L. 3: Amigo de todas as depres-
sões de meu caminho, que ama 
até meus fracassos, o Senhor ca-
paz de fazer de minha vida uma 
dádiva aos demais, um samarita-
no para as pessoas. 
— O Senhor que é nossa vida e 
salvação, nosso louvor e grati-
dão!
L. 3: Creio no Espírito Santo, Es-
pírito da verdade e do amor, da 
plena liberdade. Pai dos mais po-
bres, consolo nas horas de pran-
to, Espírito que ilumina fogo que 
aquece a frieza de nosso coração.
— O Senhor que é nossa vida e 
salvação, nosso louvor e grati-
dão!
L. 3: Creio na Igreja, mãe e mes-
tra, que leva adiante com “sinais 
simples” a salvação que o Senhor 
nos trouxe. Creio no perdão dos 
pecados, creio que existe um 
mundo verdadeiramente maravi-
lhoso, preparado por Deus para 
os que o amam. Amém.
— O Senhor que é nossa vida e 
salvação, nosso louvor e grati-
dão!
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,

D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito
— pelos séculos dos séculos! 
Amém.

(O Santíssimo é trazido para o 
altar e reza-se conforme abaixo. A 
Comunidade que não tem a Reserva 
Eucarística faz um momento de Ação 
de Graças, de Partilha de vida. A 
Equipe da Celebração prepara esse 
momento.)

L. 2: Como é bom reconhecermos 
que Jesus está presente na Pala-
vra e no Pão do altar. Neste mo-
mento Ele se apresenta diante de 
nós de modo tão humilde e tam-
bém tão sublime: Ele está presen-
te no Pão que vamos comungar. 
Vinde, Jesus, nós vos amamos 
muito.

16. Oração do Pai-Nosso
D.: Cheios de amor e de fé no 
Cristo Senhor, em Comunidade, 
unidos na fraternidade, rezamos 
como Ele nos ensinou:
— PAI NOSSO...  

17. Oração da Paz
L. 3: Bendita seja a paz e todos os 
que por ela labutam. Vamos tam-
bém fazer nossa parte na cons-
trução dessa paz tão desejada e 
esperada. Rezemos.
D.: Senhor Jesus Cristo, disses-
tes aos vossos Apóstolos: eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, 

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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que sois Deus com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Com um gesto de fraternida-
de, saudemo-nos uns aos outros.

18. Comunhão
D.: Olhemos com amor para 
aquele que nos amou tanto, e se 
põe diante de nós com humildade 
e misericórdia.
M.: Eis o Senhor, Deus da vida. 
Eis o Senhor, nosso Redentor. Eis 
o Cordeiro de Deus que tira o pe-
cado do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – 

Paulus)
Todo o que vive e crê em mim
Todo o que vive e crê em mim 

não morrerá eternamente! (bis)
1. Sois vós, ó Senhor, o meu 

Deus! Desde a aurora ansioso vos 
busco! A minh’alma tem sede de 
vós, como terra sedenta e sem 
água!

2. Vosso amor vale mais do 
que a vida: e por isso meus lábios 
vos louvam. Quero, pois, vos lou-
var pela vida e elevar para vós mi-
nhas mãos! 

3. A minh’alma será saciada, 
como em grande banquete de 
festa; cantará a alegria em meus 
lábios, ao cantar para vós meu 
louvor!

 4. Para mim fostes sempre um 
socorro; de vossas asas à sombra 

eu exulto! Minha alma se agarra 
em vós; com poder vossa mão 
me sustenta. 

20. Oração da CF
Deus, nosso Pai, fonte da vida 

e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cul-
tivado com amor. 

Dai-nos um coração acolhe-
dor para assumir a vida como 
dom e compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as 
necessidades dos nossos irmãos 
e irmãs, sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

Ensinai-nos a sentir verda-
deira compaixão expressa no 
cuidado fraterno, próprio de 
quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade, reconciliada no 
amor. Dai-nos a graça de viver-
mos em comunidades eclesiais 
missionárias, que, compade-
cidas, vejam, se aproximem e 
cuidem daqueles que sofrem, a 
exemplo de Maria, a Senhora da 
Conceição Aparecida, e de San-
ta Dulce dos Pobres, Anjo Bom do 
Brasil. Por Jesus, o Filho amado, 
no Espirito, Senhor que dá a 
vida. Amém.

21. Oração de 
      Agradecimento
D.: Senhor, nosso Deus, nós vos 
agradecemos com toda a nossa 
sinceridade de alma,
— pois vós nos dais todos os 
dias a vida e a paz.
D.: Quanta alegria sentiram os 
que viram Lázaro ressuscitado 
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aquele dia, e nós vos dizemos 
obrigado,
— porque em vós não há morte, 
apenas a vida em plenitude.
D.: Obrigado, Senhor, por esse 
nosso encontro, que é um sinal 
de vossa bondade para conosco, 
pois,
— quando estamos reunidos em 
vosso Filho, vós também estais 
presente. Amém.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

22. Bênção e Despedida
D.: O Deus da Vida nos conserve 
em sua misericórdia.
— Amém.
D.: O Deus de Bondade nos forta-
leça na esperança e na paz.
— Amém.
D.: O Deus da Luz nos faça cami-
nhar firmes na fé e vigorosos na 
caridade.
— Amém.
D.: O Deus de Amor nos conserve 
em comunhão com Ele, com Je-
sus e com nós mesmos.

— Amém.
D.: Guardai-nos em vosso amor, ó 
Pai, e abençoai-nos:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Alimentados pela Palavra e 
pela Sagrada Comunhão, conti-
nuemos unidos no Senhor. Ide, e 
que Ele vos acompanhe.
— Graças a Deus!

23. Cântico da CF
1. Deus de amor e de ternu-

ra, contemplamos este mundo 
tão bonito que nos deste. Desse 
Dom, fonte da vida, recordamos: 
cuidadores, guardiões tu nos fi-
zeste.

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada o que o “bom sa-
maritano” 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. É pra sempre ser cuidada 
e respeitada, desde o início até 
seu termo natural.

Cânticos: Hinário Litúrgico – Li-
turgia XIII – Quaresma – Ano A – 
CNBB/Cantos do Evangelho, v. 2, 
Paulus. 

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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VIVENDO A PALAVRA

No Senhor estão 
nossa vida e ressureição

No desejo de crescermos 
cada vez mais na fé em Jesus 
Cristo, estamos vivendo o tem-
po quaresmal. As palavras ora-
ção e conversão nos acompa-
nham durante todo este período 
penitencial, que nos convida a 
uma prática diferente de vida. 
A oração é o caminho pelo qual 
estabelecemos um diálogo pro-
fundo com o Senhor, o qual nos 
convida a assumir novos com-
portamentos em nossa vida de 
fé, o que denominamos de con-
versão. A conversão não pode 
ser interpretada por nós como 
uma mudança superficial de ati-
tudes, mas um caminho feito na 
oração e alimentado pela Pala-
vra de Deus, que nos ajuda a es-
colher o caminho da vida e não 
o da morte. 

A vida é sempre dom de 
Deus. Sabemos pela fé que é no 
Senhor que encontramos toda a 
vida e salvação. Por ele fomos 
criados no tempo, e no seu Fi-
lho Jesus fomos adotados, a fim 
de que no final dos tempos des-
frutemos da vida eterna. Neste 
mundo somos peregrinos, ca-
minheiros que, superando os 

obstáculos das estradas que 
percorremos, caminhamos na fé 
para um encontro definitivo com 
nosso Senhor. 

A Palavra que o Senhor nos 
oferece nesta liturgia deposita 
em nosso coração a esperança 
que não passa. O Senhor nos 
libertará das sepulturas deste 
mundo, para que desfrutemos 
da verdadeira vida. Ele deposi-
tará seu Espírito em nós, a fim 
de que vivamos e vivamos em 
abundância. O nosso Deus é o 
Senhor da vida. Assim como um 
dia resgatou seu Filho da man-
são dos mortos, também por 
meio de dele nos resgatará para 
uma nova vida. Onde o tempo 
não mais reinará, pois o mesmo 
dará espaço para o reino eter-
no, onde seremos todos irmãos, 
pois tudo aquilo que nos divide 
neste mundo lá será extinguido. 

Trilhemos com alegria os ca-
minhos do Senhor. Coloquemos 
nele toda a nossa esperança e 
certeza de que junto dele encon-
tramos toda graça e salvação. É 
dele que nos vem a vida, que 
Ele mesmo nos oferece, como 
dom gratuito de seu amor por 
todos nós. 

Pe. Rodrigo Arnoso, C.Ss.R.

29
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Reunidos em nossa Comunidade, com toda 
a Igreja, iniciamos os dias santos da Paixão e 
Morte do Senhor. Caminhando com Ele, tam-
bém alcançaremos a ressurreição. Uma mul-
tidão acolhe Jesus em Jerusalém, se alegra 
com o filho de Davi, e o reverencia com ar-
dor. Ele entra na cidade montado num jumen-
tinho, a montaria dos pobres, dos humildes. 
É preciso reconhecer hoje também o Cristo 
como nosso Senhor e Redentor, e caminhar 
com Ele para a vida, para a ressurreição. Ca-
minhando com Ele para a Paixão teremos a 
certeza da ressurreição. 
(O Animador que faz a motivação inicial pode ain-

da mencionar os fatos, acontecimentos e realidades da Comunidade. São os 
fatos da vida. Após isso, segue a procissão inicial.)

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

05 de Abril
DOMINGO DE RAMOS _ PAIXÃO DO SENHOR  

(Cor Litúrgica: Vermelha)

Procissão de Ramos
(A Comunidade pode reunir-se em 

algum lugar perto da igreja e ali se faz 
a celebração dos Ramos. Segue em 
procissão até a igreja e continua a ce-
lebração. Ou pode ser feita dentro da 
igreja, mas se faz uma pequena pro-
cissão até o altar.)

1. Cântico Inicial 
Hosana ao Filho de Davi
Hosana ao Filho de Davi! Ho-

sana ao Filho de Davi!
1. Bendito o que vem em nome 

do Senhor!
2. Rei de Israel, hosana nas al-

turas!

2. Saudação
D.: Bendito seja aquele que vem 
em nome do Senhor, e vem para 

nos libertar. É o Senhor, o Deus da 
Vida, nosso Redentor. Façamos o 
sinal de nossa salvação:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Derramai sobre nós, Senhor 
Deus, vosso amor e vossa paz, 
e concedei-nos a misericórdia de 
vosso Filho e a santidade de vos-
so Santo Espírito. 
— Bendito seja o Senhor, nosso 
Deus, que nos reuniu no amor 
de seu Filho Jesus. 
D.: Nosso Senhor Jesus Cristo 
não hesitou em subir a Jerusalém, 
mesmo sabendo tudo o que ia lhe 
acontecer. Foi fiel ao Pai. Sua Pai-
xão e Morte não será o fim. A vi-
tória será a da vida. Caminhemos 
com Ele para alcançarmos a res-
surreição. 

Bênção dos Ramos
D.: Neste dia, junto com toda a 
Igreja, recordamos a entrada do 
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Cristo em Jerusalém. O povo o 
recebeu com alegria, sinal de sua 
vitória sobre a morte. Os ramos 
que temos em nossas mãos sim-
bolizam a vitória da vida sobre a 
morte, o triunfo de Cristo sobre 
todo o mal. Peçamos a bênção de 
Deus sobre nossos ramos, rezan-
do juntos:
— Ó Pai, abençoai estes ramos 
com os quais louvaremos vos-
so amado Filho. Que alegres 
possamos segui-lo na força do 
Espírito, sem nunca nos deixar 
vencer pelos desafios e ciladas 
do mal. Amém.

3. Evangelho (Mt 21,1-11) 
D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
Mateus.
— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus e seus 
discípulos aproximaram-se de Je-
rusalém e chegaram a Betfagé, no 
monte das Oliveiras. Então Jesus 
enviou dois discípulos, 2dizendo-
-lhes: “Ide até o povoado que está 
ali na frente, e logo encontrareis 
uma jumenta amarrada, e com ela 
um jumentinho. Desamarrai-a e 
trazei-os a mim! 3Se alguém vos 
disser alguma coisa, direis: ‘O Se-
nhor precisa deles, mas logo os 
devolverá’”.

4Isso aconteceu para se cum-
prir o que foi dito pelo profeta: 
5“Dizei à filha de Sião: Eis que o 
teu rei vem a ti, manso e montado 
num jumento, num jumentinho, 
num potro de jumenta”.

6Então os discípulos foram e 
fizeram como Jesus lhes havia 
mandado. 7Trouxeram a jumenta 
e o jumentinho e puseram sobre 
eles suas vestes, e Jesus montou. 
8A numerosa multidão estendeu 

suas vestes pelo caminho, en-
quanto outros cortavam ramos 
das árvores, e os espalhavam 
pelo caminho. 9As multidões que 
iam na frente de Jesus e os que 
o seguiam, gritavam: “Hosana ao 
Filho de Davi! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana no 
mais alto dos céus!” 

10Quando Jesus entrou em 
Jerusalém a cidade inteira se agi-
tou, e diziam: “Quem é este ho-
mem?” 11E as multidões respon-
diam: “Este é o profeta Jesus, de 
Nazaré da Galileia”. 
— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor.

D.: Caminhemos com Jesus, na 
alegria de sua misericórdia para 
conosco. Iniciemos nossa procis-
são com toda a nossa fé.

(Faz-se a procissão até a igreja ou 
até o altar, cantando, dando vivas. Ter-
minada a procissão, guardam-se os 
ramos e inicia-se a Liturgia da Palavra.)

L. 1: Deixemos aquecer nosso co-
ração com o calor do amor e da 
Palavra do Senhor. Ele permitiu a 
humilhação de seu Filho para nos 
dar e nos mostrar o extremo de 
seu amor. Feliz quem o acolhe em 
sua vida.

4. Primeira Leitura (Is 50,4-7)
L. 2: Leitura do Livro do Profeta 
Isaías.

4O Senhor Deus deu-me lín-
gua adestrada, para que eu sai-
ba dizer palavras de conforto à 
pessoa abatida; ele me desperta 
cada manhã e me excita o ouvido, 
para prestar atenção como um 

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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discípulo. 5O Senhor abriu-me os 
ouvidos; não lhe resisti nem voltei 
atrás. 

6Ofereci as costas para me ba-
terem e as faces para me arranca-
rem a barba; não desviei o rosto 
de bofetões e cusparadas. 7Mas 
o Senhor Deus é meu Auxiliador, 
por isso não me deixei abater o 
ânimo, conservei o rosto impas-
sível como pedra, porque sei que 
não sairei humilhado. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

5. Resposta à Palavra (Sl 21)
L. 2: Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonastes?
— Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonastes?
— Riem de mim todos aqueles 
que me veem,/ 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!
— Cães numerosos me rodeiam 
furiosos/ e por um bando de mal-
vados fui cercado./ Transpassa-
ram minhas mãos e os meus pés/ 
e eu posso contar todos os meus 
ossos.
— Eles repartem entre si as mi-
nhas vestes/ e sorteiam entre si a 
minha túnica./ Vós, porém, ó meu 
Senhor, não fiqueis longe,/ ó minha 
força, vinde logo em meu socorro!
— Anunciarei o vosso nome a 
meus irmãos/ e no meio da as-
sembleia hei de louvar-vos!/ Vós 
que temeis ao Senhor Deus, dai-
-lhe louvores,/ glorificai-o, des-
cendentes de Jacó,/ e respeitai-o, 
toda a raça de Israel!

6. Segunda Leitura (Fl 2,6-11)
L. 3: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Filipenses: 

6Jesus Cristo, existindo em con-
dição divina, não fez do ser igual a 
Deus uma usurpação, 7mas ele es-
vaziou-se a si mesmo, assumindo 
a condição de escravo e tornando-
-se igual aos homens. Encontrado 
com aspecto humano, 8humilhou-
-se a si mesmo, fazendo-se obe-
diente até a morte, e morte de cruz. 

9Por isso, Deus o exaltou aci-
ma de tudo e lhe deu o Nome que 
está acima de todo nome. 10Assim, 
ao nome de Jesus, todo joelho se 
dobre no céu, na terra e abaixo 
da terra, 11e toda língua proclame: 
“Jesus Cristo é o Senhor”, para a 
glória de Deus Pai. 

— Palavra do Senhor.
— Graças a Deus.

7. Aclamação
Salve, ó Cristo obediente 
Salve, ó Cristo obediente!/ 

Salve, amor onipotente,/ que te 
entregou à cruz/ e te recebeu 
na luz!

1. O Cristo obedeceu até a 
morte,/ humilhou-se e obedeceu 
o bom Jesus,/ humilhou-se e obe-
deceu, sereno e forte,/ humilhou-
-se e obedeceu até a cruz.

2. Por isso o Pai do céu o exal-
tou,/ exaltou-o e lhe deu um gran-
de nome./ Exaltou-o e lhe deu 
poder e glória,/ diante dele céus e 
terra se ajoelhem! 

8. Evangelho 
    (Mt 27,11-54) - Forma breve.
Narrador 1: Paixão de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, segundo Ma-
teus: Naquele tempo, 11Jesus foi 
posto diante de Pôncio Pilatos, e 
este o interrogou:
Leitor: “Tu és o rei dos judeus?” 
Narrador 1: Jesus declarou: 
Pres.: “É como dizes”.
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Narrador 1: 12E nada respondeu, 
quando foi acusado pelos sumos 
sacerdotes e anciãos. 13Então Pi-
latos perguntou: 
Leitor: “Não estás ouvindo de 
quanta coisa eles te acusam?” 
Narrador 1: 14Mas Jesus não 
respondeu uma só palavra, e o 
governador ficou muito impres-
sionado. 15Na festa da Páscoa, o 
governador costumava soltar o 
prisioneiro que a multidão quises-
se. 16Naquela ocasião, tinham um 
prisioneiro famoso, chamado Bar-
rabás. 17Então Pilatos perguntou à 
multidão reunida: 
Leitor: “Quem vós quereis que eu 
solte: Barrabás, ou Jesus, a quem 
chamam de Cristo?”
Narrador 2: 18Pilatos bem sabia 
que eles haviam entregado Jesus 
por inveja. 19Enquanto Pilatos es-
tava sentado no tribunal, sua mu-
lher mandou dizer a ele: 
Mulher: “Não te envolvas com 
esse justo, porque esta noite, em 
sonho, sofri muito por causa dele”.
Narrador 2: 20Porém, os sumos 
sacerdotes e os anciãos conven-
ceram as multidões para que pe-
dissem Barrabás e que fizessem 
Jesus morrer. 21O governador tor-
nou a perguntar: 
Leitor: “Qual dos dois quereis 
que eu solte?” 
Narrador 2: Eles gritaram:
— “Barrabás”.
Narrador 2: 22Pilatos perguntou: 
Leitor: “Que farei com Jesus, que 
chamam de Cristo?” 
Narrador 2: Todos gritaram: 
— “Seja crucificado!”
Narrador 2: 23Pilatos falou: 
Leitor: “Mas, que mal ele fez?” 
Narrador 2: Eles, porém, gritaram 
com mais força: 
— “Seja crucificado!”

Narrador 1: 24Pilatos viu que nada 
conseguia e que poderia haver 
uma revolta. Então mandou tra-
zer água, lavou as mãos diante da 
multidão, e disse: 
Leitor: “Eu não sou responsável 
pelo sangue deste homem. Este é 
um problema vosso!” 
Narrador 1: 25O povo todo res-
pondeu: 
— “Que o sangue dele caia sobre 
nós e sobre os nossos filhos”.
Narrador 1: 26Então Pilatos soltou 
Barrabás, mandou flagelar Jesus, 
e entregou-o para ser crucificado. 
27Em seguida, os soldados de Pi-
latos levaram Jesus ao palácio do 
governador, e reuniram toda a tro-
pa em volta dele. 
Leitor: 28Tiraram sua roupa e o 
vestiram com um manto vermelho; 
Narrador 1: 29depois teceram 
uma coroa de espinhos, puseram 
a coroa em sua cabeça, e uma 
vara em sua mão direita. Então 
se ajoelharam diante de Jesus e 
zombaram, dizendo: 
— “Salve, rei dos judeus!”
Narrador 2: 30Cuspiram nele e, 
pegando uma vara, bateram na 
sua cabeça. 31Depois de zombar 
dele, tiraram-lhe o manto verme-
lho e, de novo, o vestiram com 
suas próprias roupas. Daí o le-
varam para crucificar. 32Quando 
saíam, encontraram um homem 
chamado Simão, da cidade de Ci-
rene, e o obrigaram a carregar a 
cruz de Jesus. 33E chegaram a um 
lugar chamado Gólgota, que quer 
dizer “lugar da caveira”. 
Narrador 1: 34Ali deram vinho 
misturado com fel para Jesus 
beber. Ele provou, mas não quis 
beber. 35Depois de o crucifica-
rem, fizeram um sorteio, repar-
tindo entre si as suas vestes. 36E 
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para beber. 49Outros, porém, dis-
seram:
— “Deixa, vamos ver se Elias 
vem salvá-lo!”
Narrador 1: 50Então Jesus deu 
outra vez um forte grito e entregou 
o espírito. (Todos se ajoelham.)
Narrador 2: 51E eis que a cor-
tina do santuário rasgou-se de 
alto a baixo, em duas partes, a 
terra tremeu e as pedras se par-
tiram. 52Os túmulos se abriram 
e muito corpos dos santos fa-
lecidos ressuscitaram! 53Saindo 
dos túmulos, depois da ressur-
reição de Jesus, apareceram na 
Cidade Santa e foram vistos por 
muitas pessoas. 54O oficial e os 
soldados que estavam com ele 
guardando Jesus, ao notarem 
o terremoto e tudo que havia 
acontecido, ficaram com muito 
medo e disseram: 
— “Ele era mesmo Filho de 
Deus!”
Narrador 1: Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor.

9. Meditação da Palavra
(O Dirigente faz uma reflexão bem 

curta sobre o sentido da Semana 
Santa.)

10. A Palavra nos leva à Fé
— Creio em Deus Pai todo-pode-
roso, criador do céu e da terra. E 
em Jesus Cristo, seu único Fi-
lho, nosso Senhor, que foi con-
cebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. 
Desceu à mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu aos céus; está sentado à di-
reita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos 

ficaram ali sentados, montando 
guarda. 37Acima da cabeça de 
Jesus puseram o motivo da sua 
condenação: 
— “Este é Jesus, o Rei dos Ju-
deus”.
Narrador 1: 38Com ele também 
crucificaram dois ladrões, um à 
direita e outro à esquerda de Je-
sus. 39As pessoas que passavam 
por ali o insultavam, balançando a 
cabeça e dizendo: 
Leitor: 40”Tu, que ias destruir o 
Templo e construí-lo de novo em 
três dias, salva-te a ti mesmo! 
Se és o Filho de Deus, desce da 
cruz!”
Narrador 2: 41Do mesmo modo, 
os sumos sacerdotes, junto com 
os mestres da Lei e os anciãos, 
também zombavam de Jesus: 
Leitor: 42”A outros salvou... a si 
mesmo não pode salvar! É Rei de 
Israel... Desça agora da cruz! E 
acreditaremos nele. 43Confiou em 
Deus; que o livre agora, se é que 
Deus o ama! Já que ele disse: Eu 
sou o Filho de Deus”.
Narrador 1: 44Do mesmo modo, 
também os dois ladrões que fo-
ram crucificados com Jesus, o in-
sultavam. 45Desde o meio-dia até 
as três horas da tarde, houve es-
curidão sobre toda a terra. 46Pelas 
três horas da tarde, Jesus deu um 
forte grito: 
Pres.: “Eli, Eli, lamá sabactâni?”
Narrador 1: Que quer dizer: 
Pres.: “Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?”
Narrador 1: 47Alguns dos que ali 
estavam, ouvindo-o, disseram: 
— “Ele está chamando Elias!” 
Narrador 1: 48E logo um deles, 
correndo, pegou uma esponja, 
ensopou-a em vinagre, colocou-a 
na ponta de uma vara, e lhe deu 
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e os mortos. Creio no Espírito 
Santo; na Santa Igreja Católica; 
na comunhão dos santos; na re-
missão dos pecados; na ressur-
reição da carne; na vida eterna. 
Amém. 

11. A Palavra nos leva a rezar 
D.: Impregnados pelo mesmo 
sentimento de Cristo, elevemos 
ao Pai nossos rogos, e, na força 
de sua misericórdia, clamemos, 
dizendo: Por vosso amor, salvai-
-nos, Senhor!

1. CONFIRMAI vossa Igreja 
em sua missão, e que ela seja sa-
cramento vivo e transparente de 
vosso Reino, nós vos suplicamos, 
Senhor.

2. INSPIRAI nossa Comunida-
de na vivência do Evangelho e 
na prática da verdadeira justiça 
e liberdade, nós vos suplicamos, 
Senhor.

3. GUARDAI em vosso co-
ração divino os que defendem 
a vida, aqueles que trabalham 
junto dos pobres e todos os que 
estão sofrendo, nós vos suplica-
mos, Senhor.

4. FAZEI com que nós, seguin-
do os passos de Jesus, sejamos 
humildes nas dificuldades e te-
nhamos uma confiança inabalável 
em vossa misericórdia, nós vos 
suplicamos, Senhor. 

5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Senhor Deus, infundi em nos-
sos corações o Espírito do vosso 
Filho, Rei e Salvador da humani-
dade, para sermos fiéis anuncia-
dores do vosso Reino. Vós, que 
sois nosso Deus e viveis e reinais 
para sempre. 
— Amém.

12. Oferta dos dons
D.: Assim como o próprio Senhor 
nos deu sua vida, sejamos nós 
também doadores de vida, de 
amor e de bondade.
— Aceitai, Senhor, nossa vida e 
nossa oferta de amor.
D.: Obrigado, Senhor, pela reden-
ção que vós nos trouxestes, e nos 
destes a esperança de alcançar a 
salvação.
— Ajudai-nos, Senhor, a par-
tilhar a vida e a fazer dela um 
dom de amor. Amém. 

13. Cântico dos dons
Ó morte, estás vencida
Ó morte, estás vencida pelo 

Senhor da vida, pelo Senhor da 
vida!

1. O Servo do Senhor fez sua, 
nossa dor.

2. De Adão a triste sorte, ao 
Cristo trouxe a morte.

3. Eis o Cordeiro mudo, vazio 
está de tudo.

4. Amou a humilhação, por ela 
a redenção.

14. Louvor à Palavra 
D.: Louvemos o Senhor, porque 
ele é bom!
— Eterno é seu amor!
D.: Rezemos unidos o Hino a Cris-
to Rei, louvando e bendizendo o 
Senhor, que nos tem sempre em 
seu amor.
— Glória, louvor, honra a vós, ó 
Cristo Rei, redentor. A vós nosso 
louvor, dos pequenos o clamor.
L. 3: De Israel, rei esperado; de 
Davi, ilustre filho; o Senhor é que 
vos envia, ouve, pois, nosso es-
tribilho.
— Glória, louvor, honra a vós, ó 
Cristo Rei, redentor. A vós nosso 
louvor, dos pequenos o clamor.
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L. 3: Todos juntos vos celebram, 
quer na terra ou nas alturas; can-
tam todos vossos louvores, anjos, 
homens, criaturas.
— Glória, louvor, honra a vós, ó 
Cristo Rei, redentor. A vós nosso 
louvor, dos pequenos o clamor.
L. 3: Veio a vós o povo hebreu, 
com seus ramos, suas palmas; 
também hoje vos trazemos nos-
sos hinos, nossas almas.
— Glória, louvor, honra a vós, ó 
Cristo Rei, redentor. A vós nosso 
louvor, dos pequenos o clamor.
L. 3: Festejam vossa entrada, que 
ao Calvário conduzia; mas agora 
que vós reinais, maior é nossa 
alegria.
— Glória, louvor, honra a vós, ó 
Cristo Rei, redentor. A vós nosso 
louvor, dos pequenos o clamor.
L. 3: Agradaram-vos seus hinos, 
nossos hinos igualmente, o que 
é bom vós sempre acolheis, Rei 
bondoso, Rei clemente.
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente,
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito,
— pelos séculos dos séculos. 
Amém.

L. 2: Na Eucaristia, Jesus ressusci-
tado continua sendo sinal profético, 
mostrando que a vida é mais forte 
que a morte. Recebamos Jesus 
com alegria e na força de nossa fé.

15. Oração do Pai-Nosso 
D.: Vamos rezar com amor, bem 
do jeito que o Senhor nos ensinou: 
— PAI NOSSO...

16. Oração da Paz 
L. 3: Sejam abençoados os que 
trabalham pela paz. Bem-aven-
turados os que são da paz e por 
ela trabalham sem cessar. Supli-
quemos a paz que nos vem do 
Senhor e de nossa união. 
D.: Senhor Jesus Cristo, disses-
tes aos vossos Apóstolos: eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós 
que sois Deus com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja sem-
pre convosco.
— O amor de Cristo nos uniu. 
D.: Irmãos e irmãs, saudemo-nos 
em Cristo, nosso Senhor. 

17. Comunhão 
D.: Jesus é o Cordeiro imacu-
lado e imolado. Nele estão a 
certeza da ressurreição e a vida 
eterna. 
M.: Eu sou a Luz do mundo. 
Quem me segue não andará nas 
trevas, mas terá a Luz da vida. Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pe-
cado do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a).

18. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
Ó Pai, se este cálice
Ó Pai, se este cálice não 

pode passar sem que eu o beba, 
faça-se a tua vontade!

1. Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonastes? E ficais 
longe de meu grito e minha pre-

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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ce? Ó meu Deus, clamo de dia e 
não me ouvis, clamo de noite e 
para mim não há resposta!

2. Foi em vós que esperaram 
nossos pais; esperaram e vós 
mesmo os libertastes. Seu clamor 
subiu a vós e foram salvos; em 
vós confiaram e não foram enga-
nados. 

3. Quanto a mim, eu sou um 
verme e não um homem; sou o 
opróbrio e o desprezo das na-
ções. Riem de mim todos aqueles 
que me veem, torcem os lábios e 
sacodem a cabeça. 

4. “Ao Senhor se confiou, ele 
o liberte e agora o salve, se é ver-
dade que ele o ama!” Desde a 
minha concepção me conduzis-
tes e no seio maternal me agasa-
lhastes. 

5. Desde quando vim à luz 
vos fui entregue; desde o ventre 
de minha mãe sois o meu Deus! 
Não fiqueis longe de mim, porque 
padeço; ficai perto, pois não há 
quem me socorra! 

19. Oração de 
      Agradecimento 
D.: Nós vos acolhemos, Senhor 
Deus, em nossa vida. Não nos 
deixeis jamais vos desprezar ou 
vos abandonar.
— O Senhor é nossa vida, nos-
sa paz e redenção. Obrigado, 
Senhor.
D.: Longe de nós a ingratidão e o 
desamor, a discórdia e a divisão, 
pois o Senhor uniu o céu e a terra 
com sua Palavra e a entrega de 
sua vida. 

— Obrigado, Senhor, pela salva-
ção que nos destes com vossa 
própria vida.
D.: Nós vos damos graças, Se-
nhor, pelos incontáveis benefícios 
que nos dais em cada dia.
— Fazei, ó Senhor Deus, que 
vos sirvamos em cada dia de 
nossa vida. Amém.

(Poderão ser feitos os comunica-
dos à Comunidade.)

20. Bênção e Despedida
D.: O Senhor nos guarde e nos 
proteja. 
— Amém.
D.: O Senhor nos conforte com 
sua misericórdia. 
— Amém.
D.: O Senhor nos ilumine e nos 
guie em sua bondade.
— Amém.
D.: O Senhor nos abençoe agora 
e sempre:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Maria, Mãe das Dores, nos dê 
a graça de caminhar no caminho 
de Jesus. Continuemos unidos na 
Comunidade e em nossa família, 
e participemos da Semana Santa 
com fervor. Ide em paz, e o Se-
nhor vos acompanhe.
— Graças a Deus!

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia XIII – Quaresma – Ano A – CNBB /
Cantos do Evangelho, v. 2, Paulus. 

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

09 de Abril
QUINTA-FEIRA SANTA

(Cor Litúrgica: Branca)  

Dia da instituição da Eucaristia, do Sacerdócio 
ministerial, do mandamento do amor!

Esta é a noite santa do Senhor e nós somos 
chamados a mergulhar no mistério redentor 
de Cristo. Os gestos de Jesus, carregados de 
amor e de misericórdia, vêm nos ensinar a fa-
zer da vida uma oferenda ao Senhor. Eles nos 
abrem a visão para um horizonte de plenitude 
de vida e nos deixam marcados para sempre. 
Mas ainda estamos muito longe de sermos 
chamados verdadeiramente de cristãos. Po-
rém, o que vamos celebrar deve nos impul-
sionar para sermos cristãos e missionários do 
Reino, aqui e agora.

(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

1. Cântico Inicial
Quanto a nós devemos gloriar-nos
Quanto a nós devemos 

gloriar-nos na cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Que é 
nossa salvação, nossa vida, 
nossa esperança de ressurrei-
ção, e pelo qual fomos salvos 
e libertos.

1. Esta é a noite da ceia pas-
cal, a ceia em que nosso Cordeiro 
se imolou.

2. Esta é a noite da ceia do 
amor, a ceia em que Jesus por 
nós se entregou.

3. Esta é a ceia da nova alian-
ça, a aliança confirmada no san-
gue do Senhor.

2. Saudação
D.: Celebrando, neste dia, a Ceia 
do Senhor, o dom da unidade, 
invoquemos a Santíssima Trinda-
de, traçando sobre nós o sinal do 
eterno amor, penhor da salvação.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Bendizemos ao Senhor, que 
em seu amor sem fim estendeu 
sobre nós sua misericórdia, por 
meio de Cristo, nosso Redentor.
— Bendito seja o Pai que nos 
amou eternamente em seu Filho 
Jesus Cristo. Amém.

3. A Palavra nos reconcilia
D.: Corramos ao encontro do 
Deus de misericórdia infinita, que 
vem ao nosso encontro em seu 
Filho Jesus Cristo, para nos re-
dimir e nos fazer viver. Peçamos 
perdão. (Silêncio)
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L. 1: Pela vida que não foi amada 
nem respeitada.
— Senhor, perdoai-nos.
L. 1: Pelas atitudes que favorece-
ram a morte e a violência.
— Cristo, tende piedade de nós.
L. 1: Pelas vezes que fizemos da 
vida um objeto.
— Senhor, perdoai-nos.
L. 1: Pelo orgulho que manipula e 
destrói vidas humanas.
— Cristo, tende piedade de nós.
L. 1: Pela ganância e exploração 
dos irmãos e irmãs.
— Senhor, perdoai-nos.
D.: O Senhor, em sua bondade e 
misericórdia, perdoe nossos pe-
cados, nos fortaleça na esperança 
e nos conduza para a vida eterna.
— Amém.

4. Louvação
D.: Agradecidos ao Pai que nos 
deu Jesus, e ao Filho que se fez 
Sacerdócio e Eucaristia entre nós, 
elevemos ao céu nosso louvor e 
gratidão.
— Glória a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho uni-
gênito, Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de 
nós. Só vós sois o Santo, só vós, 
o Senhor, só vós, o Altíssimo, Je-
sus Cristo, com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

L. 2: É chegada a hora de Jesus, 
a hora da plenitude da vida, o 
coroamento de sua fidelidade ao 
Pai. As palavras e o Lava-pés de 
Jesus vêm nos mostrar 
— seu despojamento total por 
amor de nós. 
L. 2: Como é bom sermos ama-
dos por um Deus, que não tem 
medo de amar.
— A Palavra nos mostra o quan-
to somos amados pelo Senhor.
L. 2: A Palavra do Senhor nos dá 
forças em nossa vida diária, e 
— nos ensina a olhar a vida com 
mais fervor e alegria.
L. 2: O Senhor é bendito para 
sempre, pois veio para o meio de 
nós, e em nosso tempo plantou a 
eternidade.
— Obrigado, Jesus, por este dia 
do Sacerdócio ministerial e da 
instituição da Sagrada Eucaris-
tia, vossa presença amiga e real 
entre nós. Amém.

5. Primeira Leitura 
    (Êx 12,1-8.11-14)
L. 1: Leitura do Livro do Êxodo:

Naqueles dias, 1o Senhor dis-
se a Moisés e a Aarão no Egito: 
2”Este mês será para vós o co-
meço dos meses; será o primei-
ro mês do ano. 3Falai a toda a 
comunidade dos filhos de Israel, 
dizendo: ‘No décimo dia deste 
mês, cada um tome um cordeiro 
por família, um cordeiro para cada 
casa.

4Se a família não for bastan-
te numerosa para comer um 
cordeiro, convidará também o 
vizinho mais próximo, de acor-

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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do com o número de pessoas. 
Deveis calcular o número de co-
mensais, conforme o tamanho 
do cordeiro.

5O cordeiro será sem defeito, 
macho, de um ano. Podereis es-
colher tanto um cordeiro, como 
um cabrito: 6e devereis guardá-
-lo preso até ao dia catorze deste 
mês. Então toda a comunidade 
de Israel reunida o imolará ao cair 
da tarde.

7Tomareis um pouco do seu 
sangue e untareis os marcos e a 
travessa da porta, nas casas em 
que o comerem. 8Comereis a car-
ne nessa mesma noite, assada ao 
fogo, com pães ázimos e ervas 
amargas.

11Assim devereis comê-lo: com 
os rins cingidos, sandálias nos 
pés e cajado na mão. E comereis 
às pressas, pois é a Páscoa, isto 
é, a ‘Passagem’ do Senhor!

12E naquela noite passarei pela 
terra do Egito e ferirei na terra do 
Egito todos os primogênitos, des-
de os homens até os animais; e 
infligirei castigos contra todos os 
deuses do Egito, eu, o Senhor.

13O sangue servirá de sinal nas 
casas onde estiverdes. Ao ver o 
sangue, passarei adiante, e não 
vos atingirá a praga exterminado-
ra, quando eu ferir a terra do Egi-
to. 14Este dia será para vós uma 
festa memorável em honra do Se-
nhor, que haveis de celebrar por 
todas as gerações, como institui-
ção perpétua’”. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

6. Resposta à Palavra (Sl 115) 
L. 2: O cálice por nós abençoado/ 
é a nossa comunhão com o san-
gue do Senhor.

— O cálice por nós abençoado/ 
é a nossa comunhão com o san-
gue do Senhor.
— Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus/ por tudo aquilo que ele fez 
em meu favor?/ Elevo o cálice 
da minha salvação,/ invocando o 
nome santo do Senhor. 
— É sentida por demais pelo Se-
nhor/ a morte de seus santos, 
seus amigos./ Eis que sou o vos-
so servo, ó Senhor,/ mas me que-
brastes os grilhões da escravidão! 
— Por isso oferto um sacrifício de 
louvor,/ invocando o nome santo 
do Senhor./ Vou cumprir minhas 
promessas ao Senhor/ na presen-
ça de seu povo reunido.

7. Segunda Leitura 
     (1Cor 11,23-26)
L. 3: Leitura da Primeira Carta de 
São Paulo aos Coríntios:

Irmãos: 23O que eu recebi do 
Senhor, foi isso que eu vos trans-
miti: Na noite em que foi entregue, 
o Senhor Jesus tomou o pão 24e, 
depois de dar graças, partiu-o e 
disse: “Isto é o meu corpo que é 
dado por vós. Fazei isto em minha 
memória”.

25Do mesmo modo, depois 
da ceia, tomou também o cáli-
ce e disse: “Este cálice é a nova 
aliança, em meu sangue. Todas 
as vezes que dele beberdes, fazei 
isto em minha memória”. 26Todas 
as vezes, de fato, que comerdes 
deste pão e beberdes deste cáli-
ce, estareis proclamando a morte 
do Senhor, até que ele venha. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho
— Glória a vós, ó Cristo, Verbo de 
Deus.
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— Glória a vós, ó Cristo, Verbo 
de Deus.
— Eu vos dou este novo Manda-
mento, nova ordem, agora, vos 
dou, que, também, vos ameis uns 
aos outros, como eu vos amei, diz 
o Senhor.

9. Evangelho (Jo 13,1-15)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
João.
— Glória a vós, Senhor.

1Era antes da festa da Páscoa. 
Jesus sabia que tinha chegado a 
sua hora de passar deste mundo 
para o Pai; tendo amado os seus 
que estavam no mundo, amou-os 
até o fim.

2Estavam tomando a ceia. O 
diabo já tinha posto no coração de 
Judas, filho de Simão Iscariotes, o 
propósito de entregar Jesus. 3Je-
sus, sabendo que o Pai tinha co-
locado tudo em suas mãos e que 
de Deus tinha saído e para Deus 
voltava, 4levantou-se da mesa, ti-
rou o manto, pegou uma toalha e 
amarrou-a na cintura. 5Derramou 
água numa bacia e começou a 
lavar os pés dos discípulos, enxu-
gando-os com a toalha com que 
estava cingido.

6Chegou a vez de Simão Pe-
dro. Pedro disse: “Senhor, tu me 
lavas os pés?” 7Respondeu Je-
sus: “Agora, não entendes o que 
estou fazendo; mais tarde com-
preenderás”.

8Disse-lhe Pedro: “Tu nunca 
me lavarás os pés!” Mas Jesus 
respondeu: “Se eu não te lavar, 
não terás parte comigo”. 9Simão 
Pedro disse: “Senhor, então lava 

09

não somente os meus pés, mas 
também as mãos e a cabeça”.

10Jesus respondeu: “Quem já 
se banhou não precisa lavar se-
não os pés, porque já está todo 
limpo. Também vós estais limpos, 
mas não todos”.

11Jesus sabia quem o ia entre-
gar; por isso disse: “Nem todos 
estais limpos”.

12Depois de ter lavado os pés 
dos discípulos, Jesus vestiu o 
manto e sentou-se de novo. E dis-
se aos discípulos: “Compreendeis 
o que acabo de fazer? 13Vós me 
chamais Mestre e Senhor, e dizeis 
bem, pois eu o sou. 14Portanto, se 
eu, o Senhor e Mestre, vos lavei 
os pés, também vós deveis lavar 
os pés uns dos outros. 15Dei-vos 
o exemplo, para que façais a mes-
ma coisa que eu fiz”. 
— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor.

10. Meditação da Palavra 
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)

(Depois da “Meditação da Palavra” 
poderá ser feito o gesto do Lava-pés 
com algumas pessoas da Comunida-
de. Esse gesto deve ser preparado 
antes: as pessoas que vão participar, 
os objetos necessários: bacia, jarro, 
toalha, cadeiras. Pode ser o Dirigente 
da Celebração ou outra pessoa desig-
nada para fazer o Lava-pés. Durante 
esse momento, canta-se.)

11. Cântico do Lava-pés
Jesus erguendo-se da ceia
1. Jesus ergueu-se da ceia, 

jarro e bacia tomou, lavou os pés 
dos discípulos, este exemplo nos 
deixou. Aos pés de Pedro incli-
nou-se, ó Mestre, não por quem 
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5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Acolhei, Senhor Deus, a prece 
que nasceu de nosso pobre cora-
ção humano, mas que espera e 
confia em vós. Vós, que viveis e 
reinais para sempre.
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Onde há o amor e a caridade, 
Deus aí está! Queremos, neste 
momento, depositar no altar sa-
grado nossa vida, nossos anseios 
e esperanças. Com gestos do 
coração renovamos nossa plena 
comunhão com Deus e com os 
irmãos.
— Senhor, acolhei a oferta do 
nosso coração como sinal de 
vida e doação.
D.: Oferecemos nossa vida, nos-
sos trabalhos e nosso amor para 
ajudar e socorrer os mais neces-
sitados.
— Senhor, acolhei a oferta do 
nosso coração, como sinal de 
vida e doação.

14. Cântico dos Dons 
Onde o amor e a caridade
Onde o amor e a caridade, 

Deus aí está! (bis)
1. Congregou-nos num só cor-

po o amor de Cristo. Exultemos, 
pois, e nele jubilemos. Ao Deus 
vivo nós temamos, mas amemos. 
E, sinceros, uns aos outros, nos 
queiramos. 

2. Todos juntos, num só corpo 
congregados: pela mente não se-
jamos separados! Cessem lutas, 
cessem rixas, dissensões, mas 
esteja em nosso meio Cristo Deus!

és? “Não terás parte comigo se 
não lavar os teus pés”. (bis)

2. És o Senhor, tu és o Mes-
tre, os meus pés não lavarás. O 
que ora faço não sabes, mas de-
pois compreenderás. Se eu vos-
so Mestre e Senhor vossos pés 
hoje lavei, “Lavai os pés uns 
dos outros, eis a lição que vos 
dei!” (bis)

3. Eis como irão reconhecer-
-vos como discípulos meus. Se 
vos amais uns aos outros, dis-
se Jesus para os seus. Dou-vos 
novo mandamento, deixo ao par-
tir nova lei. “Que vos ameis uns 
aos outros, assim como eu vos 
amei!” (bis)

12. A Palavra nos leva à Fé
       (Omite-se)

13. A Palavra nos leva a rezar
D.: Roguemos ao Senhor, Deus 
da vida, e com nossas mãos es-
tendidas e o coração enternecido, 
a Ele supliquemos: Senhor, nos-
so Redentor, salvai-nos!

1. FAZEI de vossa Igreja mis-
sionária autêntica no anúncio do 
Evangelho e na fidelidade a vós, 
nós vos clamamos.

2. DESPERTAI-NOS para o 
compromisso da vida e do Reino, 
e assim lavemos os pés dos que 
foram injustiçados e desprezados 
no mundo, nós vos clamamos, 
Senhor. 

3. TOCAI no coração de nos-
sa Comunidade, e que ela tome 
água, bacia e toalha para servir 
sinceramente como o Cristo, nós 
vos clamamos, Senhor. 

4. CONDUZI por vossa bon-
dade os povos e nações, raças e 
culturas no caminho da salvação, 
nós vos clamamos, Senhor. 
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15. Louvor à Palavra 
(Este momento será feito após a 

Sagrada Comunhão, diante de Jesus 
sacramentado. A Comunidade que 
não tem o Santíssimo poderá fazer um 
momento de louvação.)

(O Santíssimo é trazido para o altar 
e reza-se conforme abaixo. A Comuni-
dade que não tem a Reserva Eucarís-
tica faz um momento de Ação de Gra-
ças, de Partilha da vida. A Equipe da 
Celebração prepara esse momento.)

L. 2: Neste dia em que fazemos 
memória da instituição da Euca-
ristia e do Sacerdócio ministe-
rial, acolhamos com mais amor 
o Cristo, nosso Redentor, vivo e 
presente no Pão consagrado. A 
Ele nosso louvor, nosso amor e 
gratidão.

16. Oração do Pai-Nosso
D.: Com toda a fé, elevemos ao 
céu e em Comunidade a oração 
que Jesus mesmo nos ensinou.
— PAI NOSSO...

17. Oração da Paz
L. 3: Bendita seja a paz e aqueles 
que por ela trabalham com fervor. 
Busquemos a paz, para que ela 
possa fazer sua morada definitiva 
entre nós. 
D.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus com o Pai e o Espírito Santo. 
— Amém.

D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudemo-nos uns aos outros 
em Cristo, nosso Deus e Senhor.

18. Comunhão
D.: Em Cristo, aprendemos a viver 
os valores do Reino em cada dia 
de nossa vida. Por isso, nós o re-
cebemos em comunhão para que 
Ele seja vida em nossa vida.
M.: Eis o Senhor Jesus Cristo, 
que por nós ofereceu sua própria 
vida. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
Eis meu corpo por vós doado
Eis meu corpo por vós doa-

do! Eis o sangue da Nova Alian-
ça! Tomai todos, comei, bebei! 
Fazei isto em minha memória.

1. Louvai o Senhor, bendizei-o; 
louvai o Senhor, servos seus, que 
celebrais o louvor em seu templo 
e habitais junto aos átrios de Deus!

2. Louvai o Senhor, porque é 
bom; cantai ao seu nome suave! 
Escolheu para si a Jacó, preferiu 
Israel por herança. 

3. Ó Senhor, vosso nome é 
eterno; para sempre é a vossa 
lembrança! O Senhor faz justiça a 
seu povo e é bondoso com aque-
les que o servem. 

4. Israel, bendizei o Senhor; 
sacerdotes, louvai o Senhor; fiéis, 
bendizei o Senhor! Bendito o Se-
nhor em Sião! 

(Após a Sagrada Comunhão, o Di-
rigente convida a Comunidade para 

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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um MOMENTO DE ADORAÇÃO a Je-
sus sacramentado. Faz-se esse mo-
mento com muita piedade e depois 
se guarda silêncio, penetrando espi-
ritualmente no mistério da Paixão de 
Jesus.)

20. Oração de 
      Agradecimento, 
      Adoração e Louvor 
D.: Vamos agora bendizer ao Se-
nhor, que por amor de nós nos 
dá a vida. Iniciamos o Tríduo Pas-
cal na força de seu amor, e com 
Ele queremos viver, sofrer, amar 
e ressuscitar. Obrigado, Senhor, 
pelo pão da palavra e pelo pão 
eucarístico, pão partilhado, pão 
da eternidade, por vosso infinito 
amor.
— Eterno é o seu amor. Eterna é 
a sua misericórdia.
L. 3: Obrigado, Senhor, porque 
pela comunhão nos dais vosso 
Filho Jesus. Fazei que dóceis aos 
seus ensinamentos, assumamos 
nossa missão de discípulos e mis-
sionários.
— Eterna é a sua bondade que 
nos convida a partilhar e a evan-
gelizar.
L. 3: Louvai o Senhor Deus no 
santuário, louvai-o no alto céu de 
seu poder! Louvai-o por seus fei-
tos grandiosos, louvai-o em sua 
grandeza majestosa!
— Ao Deus da vida nosso lou-
vor, nosso amor.
L. 3: Louvai-o com o toque da 
trombeta, louvai-o com a harpa e 
com a cítara! Louvai-o com a dan-
ça e o tambor, louvai-o com as 
cordas e as flautas!
— Ao Deus da vida nosso lou-
vor, nosso amor.
L. 3: Louvai-o com os címbalos 
sonoros, louvai-o com os címba-

los de júbilo! Louve a Deus tudo o 
que vive e que respira, tudo cante 
os louvores do Senhor!
— Ao Deus da vida nosso lou-
vor, nosso amor.
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente,
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito,
— pelos séculos dos séculos. 
Amém.

21. Cântico
Prova de amor maior não há 

que doar a vida pelo irmão.
1. Eis que eu vos dou o meu 

novo mandamento: “Amai-vos 
uns aos outros. Como eu vos te-
nho amado!”

2. Vós sereis os meus amigos, 
se seguirdes meu preceito: “Amai-
-vos uns aos outros, como eu vos 
tenho amado!»

3. Como o Pai sempre me 
ama, assim também, eu vos amei. 
“Amai-vos uns aos outros, como 
eu vos tenho amado!”

4. Permanecei em meu amor e 
segui meu mandamento: “Amai-
-vos uns aos outros, como eu vos 
tenho amado!”

5. E chegando a minha Pás-
coa, vos amei até o fim: “Amai-vos 
uns aos outros, como eu vos te-
nho amado!”

22. Alma de Cristo 
Alma de Cristo, dai-me o dom 

de vossa santidade.
Corpo de Cristo, trazei-me a 

salvação. 
Sangue de Cristo, inebriai-me 

de vós.
Água do lado de Cristo, lavai 

minhas culpas.
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Paixão de Cristo, fortalecei 
minha fraqueza.

Ó bom Jesus, ouvi minha prece.
Dentro de vossas chagas, dai-

-me refúgio.
Que eu não seja jamais sepa-

rado de vós.
Do maligno que me assalta, 

defendei-me.
Na hora da morte chamai-me 

para que eu vá até vós, para 
cantar eternamente vossos lou-
vores. Amém.

(Canta-se o cântico “Tão Sublime” 
e todos se retiram em silêncio – Não 
há a invocação da bênção final da ce-
lebração.)

23. Cântico da 
      Transladação

1. Vamos todos louvar juntos 
o mistério do amor, pois o preço 
deste mundo foi o sangue reden-
tor, recebido de Maria, que nos 
deu o Salvador.

2. Veio ao mundo por Maria, 
foi por nós que ele nasceu. Ensi-
nou sua doutrina, com os homens 
conviveu. No final de sua vida, um 
presente ele nos deu. 

3. Observando a Lei mosaica, 
se reuniu com os irmãos. Era noi-
te. Despedida. Numa ceia: refei-
ção. Deu-se aos doze em alimen-
to, pelas suas próprias mãos.

4. A Palavra do Deus vivo 
transformou o vinho e o pão no 
seu sangue e no seu corpo para 
a nossa salvação. O milagre nós 
não vemos, basta a fé no coração.

(Se houver um local apropriado 
para se fazer a adoração ao Santíssi-

mo – até às 24h – chegando ao lugar 
da exposição, o Ministro deposita o ci-
bório no tabernáculo. Enquanto canta-
-se o “Tão Sublime Sacramento”.) 

Cântico “Tão Sublime Sacra-
mento”

1. Tão sublime sacramento 
adoremos neste altar, pois o An-
tigo Testamento deu ao Novo seu 
lugar. Venha a fé por suplemento 
os sentidos completar. 

2. Ao Eterno Pai cantemos e 
a Jesus, o Salvador. Ao Espírito 
exaltemos, na Trindade eterno 
amor. Ao Deus Uno e Trino demos 
a alegria do louvor. Amém. 

24. Cântico Opcional 
1. Glória a Jesus na hóstia san-

ta, que se consagra sobre o altar, 
e aos nossos olhos se levanta 
para o Brasil abençoar.

Que o santo Sacramento, 
que é o próprio Cristo Jesus, 
seja adorado e seja amado nes-
ta terra de Santa Cruz!

2. Glória a Jesus, Deus escon-
dido, que, vindo a nós na comu-
nhão, purificado, enriquecido, 
deixa-nos sempre o coração.

Que o santo Sacramento, 
que é o próprio Cristo Jesus, 
seja adorado e seja amado nes-
ta terra de Santa Cruz!

3. Glória a Jesus na Eucaristia, 
cantemos todos sem cessar, cer-
tos também que, de Maria, bên-
çãos a Pátria há de ganhar.

Cânticos: Hinário Litúrgico – Trí-
duo Pascal I – Quinta e Sexta-feira 
Santas – CNBB / Cantos do Evange-
lho, v. 2, Paulus. 
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Eis a doação perfeita do amor: o Redentor ani-
quilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte 
de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. 
Abraçou a cruz, silencioso. Os poderosos a ser-
viço do pecado julgaram e condenaram o Ino-
cente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a dis-
tinção e o prestígio não têm lugar. Nele somente 
são possíveis o amor e a misericórdia. Quem 
quiser segui-lo, é isso que Ele nos propõe.

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

10 de Abril  
SEXTA-FEIRA SANTA _ PAIXÃO DE NOSSO SENHOR

(Cor Litúrgica: Vermelha)

1. Procissão Inicial 
(Dirigente, Leitores, Ministros da 

Eucaristia entram em silêncio. Fazem 
reverência ao altar, ajoelham-se – ou 
se prostram – e assim permanecem 
por alguns instantes.)

2. Saudação
D.: Irmãos e irmãs, neste dia, Je-
sus Cristo, o Filho de Deus, se 
deixou crucificar e morreu por nós 
e para nossa salvação.
— Socorrei-nos, Senhor Deus, 
com vossa misericórdia. Ajudai-
-nos a vos amar e a vos servir, 
como o Cristo que ofereceu sua 
vida no alto da cruz pela nossa 
redenção. Amém.

D.: Escutemos o que vai nos dizer 
aqui e agora a Palavra do Senhor. 
Caminhemos com Cristo na His-

tória da Salvação que Ele realizou 
entre nós. Sejamos fiéis para al-
cançarmos com Ele nossa ressur-
reição.

3. Primeira Leitura 
    (Is 52,13 – 53,12) 
L. 1: Leitura do Livro do Profeta 
Isaías: 

13Ei-lo, o meu Servo será bem-
-sucedido; sua ascensão será 
ao mais alto grau. 14Assim como 
muitos ficaram pasmados ao vê-lo 
— tão desfigurado ele estava que 
não parecia ser um homem ou ter 
aspecto humano —, 15do mesmo 
modo ele espalhará sua fama en-
tre os povos. Diante dele os reis 
se manterão em silêncio, vendo 
algo que nunca lhes foi narrado 
e conhecendo coisas que jamais 
ouviram.

53,1Quem de nós deu crédito ao 
que ouvimos? E a quem foi dado 
reconhecer a força do Senhor? 
2Diante do Senhor ele cresceu 
como renovo de planta ou como 
raiz em terra seca. Não tinha bele-
za nem atrativo para o olharmos, 
não tinha aparência que nos agra-

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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dasse. 3Era desprezado como o 
último dos mortais, homem co-
berto de dores, cheio de sofrimen-
tos; passando por ele, tapávamos 
o rosto; tão desprezível era, não 
fazíamos caso dele.

4A verdade é que ele tomava 
sobre si nossas enfermidades e 
sofria, ele mesmo, nossas dores; 
e nós pensávamos fosse um cha-
gado, golpeado por Deus e humi-
lhado!

5Mas ele foi ferido por causa 
de nossos pecados, esmagado 
por causa de nossos crimes; a 
punição a ele imposta era o pre-
ço da nossa paz, e suas feridas, o 
preço da nossa cura. 6Todos nós 
vagávamos como ovelhas des-
garradas, cada qual seguindo seu 
caminho; e o Senhor fez recair so-
bre ele o pecado de todos nós.

7Foi maltratado, e submeteu-
-se, não abriu a boca; como cor-
deiro levado ao matadouro ou 
como ovelha diante dos que a 
tosquiam, ele não abriu a boca.

8Foi atormentado pela angús-
tia e foi condenado. Quem se 
preocuparia com sua história de 
origem? Ele foi eliminado do mun-
do dos vivos; e por causa do pe-
cado do meu povo foi golpeado 
até morrer. 9Deram-lhe sepultura 
entre ímpios, um túmulo entre os 
ricos, porque ele não praticou o 
mal nem se encontrou falsidade 
em suas palavras.

10O Senhor quis macerá-lo com 
sofrimentos. Oferecendo sua vida 
em expiação, ele terá descendên-
cia duradoura, e fará cumprir com 
êxito a vontade do Senhor.

11Por esta vida de sofrimento, 
alcançará luz e uma ciência per-
feita. Meu Servo, o Justo, fará 
justos inúmeros homens, carre-

gando sobre si suas culpas. 12Por 
isso, compartilharei com ele multi-
dões e ele repartirá suas riquezas 
com os valentes seguidores, pois 
entregou o corpo à morte, sendo 
contado como um malfeitor; ele, 
na verdade, resgatava o pecado 
de todos e intercedia em favor dos 
pecadores. — Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

4. Resposta à Palavra (Sl 30) 
L. 2: Ó Pai, em tuas mãos eu en-
trego o meu espírito.
— Ó Pai, em tuas mãos eu entre-
go o meu espírito.
— Senhor, eu ponho em vós mi-
nha esperança;/ que eu não fique 
envergonhado eternamente!/ Em 
vossas mãos, Senhor, entrego o 
meu espírito,/ porque vós me sal-
vareis, ó Deus fiel.
— Tornei-me o opróbrio do inimi-
go,/ o desprezo e zombaria dos 
vizinhos,/ e objeto de pavor para 
os amigos;/ fogem de mim os que 
me veem pela rua./ Os corações 
me esqueceram como um morto,/ 
e tornei-me como um vaso espe-
daçado.
— A vós, porém, ó meu Senhor, 
eu me confio,/ e afirmo que só vós 
sois o meu Deus!/ Eu entrego em 
vossas mãos o meu destino;/ liber-
tai-me do inimigo e do opressor!
— Mostrai serena a vossa face 
ao vosso servo,/ e salvai-me pela 
vossa compaixão!/ Fortalecei os 
corações, tende coragem,/ todos 
vós que ao Senhor vos confiais!

5. Segunda Leitura 
     (Hb 4,14-16;5,7-9)
L. 3: Leitura da Carta aos He-
breus:

Irmãos: 14Temos um sumo sa-
cerdote eminente, que entrou no 
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Narrador 1: Paixão de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, segundo João. 
Naquele tempo, 1Jesus saiu com 
os discípulos para o outro lado 
da torrente do Cedron. Havia aí 
um jardim, onde ele entrou com 
os discípulos. 2Também Judas, o 
traidor, conhecia o lugar, porque 
Jesus costumava reunir-se aí com 
os seus discípulos. 3Judas levou 
consigo um destacamento de 
soldados e alguns guardas dos 
sumos sacerdotes e fariseus, e 
chegou ali com lanternas, tochas 
e armas. 4Então Jesus, consciente 
de tudo o que ia acontecer, saiu 
ao encontro deles e disse: 
Pres.: “A quem procurais?” 
Narrador 1: 5Responderam: 
— “A Jesus, o Nazareno”.
Narrador 1: Ele disse: 
Pres.: “Sou eu”.
Narrador 1: Judas, o traidor, esta-
va junto com eles. 6Quando Jesus 
disse: “Sou eu”, eles recuaram e 
caíram por terra. 7De novo lhes 
perguntou:
Pres.: “A quem procurais?”
Narrador 1: Eles responderam: 
— “A Jesus, o Nazareno”.
Narrador 1: 8Jesus respondeu: 
Pres.: “Já vos disse que sou eu. 
Se é a mim que procurais, então 
deixai que estes se retirem”.
Narrador 1: 9Assim se realizava a 
palavra que Jesus tinha dito: 
Pres.: “Não perdi nenhum daque-
les que me confiaste”.
Narrador 2: 10Simão Pedro, que 
trazia uma espada consigo, pu-
xou dela e feriu o servo do sumo 
sacerdote, cortando-lhe a orelha 
direita. O nome do servo era Mal-
co. 11Então Jesus disse a Pedro: 
Pres.:”Guarda a tua espada na 
bainha. Não vou beber o cálice 
que o Pai me deu?” 

céu, Jesus, o Filho de Deus. Por 
isso, permaneçamos firmes na fé 
que professamos. 15Com efeito, 
temos um sumo sacerdote capaz 
de se compadecer de nossas fra-
quezas, pois ele mesmo foi prova-
do em tudo como nós, com exce-
ção do pecado.

16Aproximemo-nos então, com 
toda a confiança, do trono da gra-
ça, para conseguirmos misericór-
dia e alcançarmos a graça de um 
auxílio no momento oportuno.

5,7Cristo, nos dias de sua vida 
terrestre, dirigiu preces e súpli-
cas, com forte clamor e lágrimas, 
àquele que era capaz de salvá-lo 
da morte. E foi atendido, por cau-
sa de sua entrega a Deus. 8Mes-
mo sendo Filho, aprendeu o que 
significa a obediência a Deus, por 
aquilo que ele sofreu. 9Mas, na 
consumação de sua vida, tornou-
-se causa de salvação eterna para 
todos os que lhe obedecem. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

6. Aclamação ao Evangelho
— Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus!
— Louvor e honra a vós, Senhor 
Jesus!
— Jesus Cristo se tornou obedien-
te, obediente até a morte numa 
cruz, pelo que o Senhor Deus o 
exaltou, e deu-lhe um nome muito 
acima de outro nome.

7. Anúncio da Paixão 
    de Cristo (Jo 18,1-19,42)

(Preparar os Leitores que tomarão 
parte na proclamação da Paixão de 
Jesus.)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evangelho 
de Jesus Cristo † segundo João.
— Glória a vós, Senhor.
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Narrador 1: 12Então, os solda-
dos, o comandante e os guardas 
dos judeus prenderam Jesus e o 
amarraram. 13Conduziram-no pri-
meiro a Anás, que era o sogro de 
Caifás, o Sumo Sacerdote naque-
le ano. 14Foi Caifás que deu aos 
judeus o conselho: 
Leitor 1: “É preferível que um só 
morra pelo povo”. 
Narrador 2: 15Simão Pedro e um 
outro discípulo seguiam Jesus. 
Esse discípulo era conhecido do 
Sumo Sacerdote e entrou com Je-
sus no pátio do Sumo Sacerdote. 
16Pedro ficou fora, perto da porta. 
Então o outro discípulo, que era 
conhecido do Sumo Sacerdote, 
saiu, conversou com a encarre-
gada da porta e levou Pedro para 
dentro. 17A criada que guardava a 
porta disse a Pedro: 
Leitor 2: “Não pertences também 
tu aos discípulos desse homem?” 
Narrador 2: Ele respondeu: 
Leitor 1: “Não!”
Narrador 2:18Os empregados e 
os guardas fizeram uma fogueira 
e estavam se aquecendo, pois 
fazia frio. Pedro ficou com eles, 
aquecendo-se. 19Entretanto, o 
Sumo Sacerdote interrogou Je-
sus a respeito de seus discípulos 
e de seu ensinamento. 20Jesus lhe 
respondeu: 
Pres.: “Eu falei às claras ao mun-
do. Ensinei sempre na sinagoga e 
no Templo, onde todos os judeus 
se reúnem. Nada falei às escondi-
das. 21Por que me interrogas? Per-
gunta aos que ouviram o que falei; 
eles sabem o que eu disse”.
Narrador 2: 22Quando Jesus falou 
isso, um dos guardas que ali esta-
va deu-lhe uma bofetada, dizendo: 
Leitor 1: “É assim que respondes 
ao Sumo Sacerdote?” 

Narrador 2: 23Respondeu-lhe Jesus: 
Pres.: “Se respondi mal, mostra 
em quê; mas, se falei bem, por 
que me bates?”
Narrador 1: 24Então, Anás enviou 
Jesus amarrado para Caifás, o 
Sumo Sacerdote. 25Simão Pedro 
continuava lá, em pé, aquecendo-
-se. Disseram-lhe: 
Leitor 2: “Não és tu, também, um 
dos discípulos dele?”
Narrador 1: Pedro negou: 
Leitor 1: “Não!” 
Narrador 1: 26Então um dos em-
pregados do Sumo Sacerdote, 
parente daquele a quem Pedro 
tinha cortado a orelha, disse: 
Leitor 2: “Será que não te vi no 
jardim com ele?” 
Narrador 2: 27Novamente Pedro 
negou. E na mesma hora, o galo 
cantou. 28De Caifás, levaram Je-
sus ao palácio do governador. Era 
de manhã cedo. Eles mesmos 
não entraram no palácio, para não 
ficarem impuros e poderem co-
mer a páscoa.29Então Pilatos saiu 
ao encontro deles e disse: 
Leitor 1: “Que acusação apresen-
tais contra este homem?” 
Narrador 2: 30Eles responderam:
— “Se não fosse malfeitor, não o 
teríamos entregue a ti!”
Narrador 2: 31Pilatos disse: 
Leitor 2: “Tomai-o vós mesmos e 
julgai-o de acordo com a vossa lei”. 
Narrador 2: Os judeus lhe res-
ponderam: 
— “Nós não podemos condenar 
ninguém à morte”. 
Narrador 1: 32Assim se realizava 
o que Jesus tinha dito, significan-
do de que morte havia de morrer. 
33Então Pilatos entrou de novo no 
palácio, chamou Jesus e pergun-
tou-lhe: 
Leitor 1: “Tu és o rei dos judeus?” 
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Narrador 1: 34Jesus respondeu: 
Pres.: “Estás dizendo isso por ti 
mesmo ou outros te disseram isso 
de mim?”
Narrador 1: 35Pilatos falou:
Leitor 1: “Por acaso, sou judeu? 
O teu povo e os sumos sacerdo-
tes te entregaram a mim. Que fi-
zeste?”
Narrador 1: 36Jesus respondeu: 
Pres.: “O meu reino não é deste 
mundo. Se o meu reino fosse des-
te mundo, os meus guardas teriam 
lutado para que eu não fosse en-
tregue aos judeus. Mas o meu rei-
no não é daqui”. 
Narrador 1: 37Pilatos disse a Je-
sus: 
Leitor 1: “Então, tu és rei?” 
Narrador 1: Jesus respondeu: 
Pres.:”Tu o dizes: eu sou rei. Eu 
nasci e vim ao mundo para isto: 
para dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade es-
cuta a minha voz”.
Narrador 1: 38Pilatos disse a Je-
sus: 
Leitor 1: “O que é a verdade?” 
Narrador 2: Ao dizer isso, Pilatos 
saiu ao encontro dos judeus, e 
disse-lhes: 
Leitor 1: “Eu não encontro nenhu-
ma culpa nele. 39Mas existe entre 
vós um costume, que pela Páscoa 
eu vos solte um preso. Quereis 
que vos solte o rei dos Judeus?” 
Narrador 2: 40Então, começaram 
a gritar de novo: 
— “Este não, mas Barrabás!”
Narrador 2: Barrabás era um 
bandido. 19,1Então Pilatos man-
dou flagelar Jesus. 2Os soldados 
teceram uma coroa de espinhos 
e a colocaram na cabeça de Je-
sus. Vestiram-no com um manto 
vermelho, 3aproximavam-se dele 
e diziam: 

— “Viva o rei dos judeus!”
Narrador 2: E davam-lhe bofeta-
das. 4Pilatos saiu de novo e disse 
aos judeus: 
Leitor 1: “Olhai, eu o trago aqui 
fora, diante de vós, para que sai-
bais que não encontro nele crime 
algum”. 
Narrador 1: 5Então Jesus veio 
para fora, trazendo a coroa de es-
pinhos e o manto vermelho. Pila-
tos disse-lhes: 
— “Eis o homem!”
Narrador 1: 6Quando viram Je-
sus, os sumos sacerdotes e os 
guardas começaram a gritar: 
— “Crucifica-o! Crucifica-o!”
Narrador 1: Pilatos respondeu: 
Leitor 1: “Levai-o vós mesmos 
para o crucificar, pois eu não en-
contro nele crime algum”. 
Narrador 1: 7Os judeus respon-
deram: 
Leitor 2: “Nós temos uma Lei, 
e, segundo essa Lei, ele deve 
morrer, porque se fez Filho de 
Deus”.
Narrador 2: 8Ao ouvir essas pala-
vras, Pilatos ficou com mais medo 
ainda. 9Entrou outra vez no palá-
cio e perguntou a Jesus: 
Leitor 1: “De onde és tu?” 
Narrador 2: Jesus ficou calado. 
10Então Pilatos disse: 
Leitor 1: “Não me respondes? 
Não sabes que tenho autoridade 
para te soltar e autoridade para te 
crucificar?” 
Narrador 2: 11Jesus respondeu:
Pres.: “Tu não terias autoridade 
alguma sobre mim, se ela não 
te fosse dada do alto. Quem me 
entregou a ti, portanto, tem culpa 
maior”.
Narrador 2: 12Por causa disso, Pi-
latos procurava soltar Jesus. Mas 
os judeus gritavam: 
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— “Se soltas este homem, não 
és amigo de César. Todo aquele 
que se faz rei, declara-se contra 
César”.
Narrador 1: 13Ouvindo essas pa-
lavras, Pilatos levou Jesus para 
fora e sentou-se no tribunal, no 
lugar chamado “Pavimento”, em 
hebraico “Gábata”. 14Era o dia da 
preparação da Páscoa, por volta 
do meio-dia. Pilatos disse aos ju-
deus: 
Leitor 2: “Eis o vosso rei!” 
Narrador 1: 15Eles, porém, grita-
vam: 
— “Fora! Fora! Crucifica-o!”
Narrador 1: Pilatos disse: 
Leitor 1: “Hei de crucificar o vos-
so rei?” 
Narrador 1: Os sumos sacerdo-
tes responderam: 
— “Não temos outro rei senão 
César”.
Narrador 2: 16Então Pilatos entre-
gou Jesus para ser crucificado, e 
eles o levaram. 17Jesus tomou a 
cruz sobre si e saiu para o lugar 
chamado “Calvário”, em hebrai-
co “Gólgota”. 18Ali o crucificaram, 
com outros dois: um de cada 
lado, e Jesus no meio. 19Pilatos 
mandou ainda escrever um letrei-
ro e colocá-lo na cruz; nele estava 
escrito: 
— “Jesus Nazareno, o Rei dos 
Judeus”. 
Narrador 2: 20Muitos judeus pu-
deram ver o letreiro, porque o lu-
gar em que Jesus foi crucificado 
ficava perto da cidade. O letreiro 
estava escrito em hebraico, latim 
e grego. 21Então os sumos sacer-
dotes dos judeus disseram a Pila-
tos: 
Leitor 2: “Não escrevas ‘O Rei 
dos Judeus’, mas sim o que ele 
disse: ‘Eu sou o Rei dos judeus’”.

Narrador 2: 22Pilatos respondeu: 
Leitor 1: “O que escrevi, está es-
crito”.
Narrador 2: 23Depois que crucifica-
ram Jesus, os soldados repartiram 
a sua roupa em quatro partes, uma 
parte para cada soldado. Quanto à 
túnica, esta era tecida sem costu-
ra, em peça única de alto abaixo. 
24Disseram então entre si: 
Leitor 2: “Não vamos dividir a tú-
nica. Tiremos a sorte para ver de 
quem será”. 
Narrador 2: Assim se cumpria a 
Escritura que diz: 
— “Repartiram entre si as mi-
nhas vestes e lançaram sorte 
sobre a minha túnica”. 
Narrador 1: Assim procederam 
os soldados. 25Perto da cruz de 
Jesus, estavam de pé a sua mãe, 
a irmã da sua mãe, Maria de Cléo-
fas, e Maria Madalena. 26Jesus, 
ao ver sua mãe e, ao lado dela, 
o discípulo que ele amava, disse 
à mãe: 
Pres.: “Mulher, este é o teu filho”. 
Narrador 1: 27Depois disse ao dis-
cípulo:
Pres.: “Esta é a tua mãe”.
Narrador 1: Dessa hora em dian-
te, o discípulo a acolheu consigo. 
28Depois disso, Jesus, sabendo 
que tudo estava consumado, e 
para que a Escritura se cumprisse 
até o fim, disse: 
Pres.: “Tenho sede”.
Narrador 1: 29Havia ali uma jar-
ra cheia de vinagre. Amarraram 
numa vara uma esponja embe-
bida de vinagre e levaram-na à 
boca de Jesus. 30Ele tomou o vi-
nagre e disse: 
Pres.: “Tudo está consumado”.
Narrador 1: E, inclinando a cabe-
ça, entregou o espírito.
(Todos se ajoelham - Silêncio.)
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Narrador 2: 31Era o dia da prepa-
ração para a Páscoa. Os judeus 
queriam evitar que os corpos fi-
cassem na cruz durante o sába-
do, porque aquele sábado era dia 
de festa solene. Então pediram a 
Pilatos que mandasse quebrar as 
pernas aos crucificados e os tiras-
se da cruz. 32Os soldados foram 
e quebraram as pernas de um e 
depois do outro que foram cruci-
ficados com Jesus. 33Ao se apro-
ximarem de Jesus, e vendo que 
já estava morto, não lhe quebra-
ram as pernas; 34mas um soldado 
abriu-lhe o lado com uma lança, e 
logo saiu sangue e água. 
— 35Aquele que viu, dá testemu-
nho e seu testemunho é verda-
deiro; 
Narrador 2: e ele sabe que fala 
a verdade, para que vós também 
acrediteis. 36Isso aconteceu para 
que se cumprisse a Escritura, 
que diz: 
— “Não quebrarão nenhum dos 
seus ossos”.
Narrador 2: 37E outra Escritura 
ainda diz: 
— “Olharão para aquele que 
transpassaram”.
Narrador 1: 38Depois disso, José 
de Arimatéia, que era discípulo de 
Jesus — mas às escondidas, por 
medo dos judeus —, pediu a Pi-
latos para tirar o corpo de Jesus. 
Pilatos consentiu. Então José veio 
tirar o corpo de Jesus. 39Chegou 
também Nicodemos, o mesmo 
que antes tinha ido de noite en-
contrar-se com Jesus. Levou uns 
trinta quilos de perfume feito de 
mirra e aloés. 40Então tomaram 
o corpo de Jesus e envolveram-
-no, com os aromas, em faixas de 
linho, como os judeus costumam 
sepultar.

Narrador 2: 41No lugar onde Jesus 
foi crucificado, havia um jardim e, 
no jardim, um túmulo novo, onde 
ainda ninguém tinha sido sepulta-
do. 42Por causa da preparação da 
Páscoa, e como o túmulo estava 
perto, foi ali que colocaram Jesus. 
— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor. 

8. Meditação da Palavra 
(O Dirigente ou quem for designa-

do, faz uma breve reflexão sobre a Pai-
xão de Cristo e nossa vida com Ele.)

9. A Palavra nos leva a rezar
D.: Neste dia em que participa-
mos da Paixão e Morte de Cristo, 
na esperança de sua ressurrei-
ção, elevemos ao céu nossos ro-
gos, rezando com toda a Igreja de 
Cristo. 
L. 1: Rezemos pela Santa Igreja. 
Fazei-a unida e fiel, e se fortale-
ça por toda a terra o anúncio do 
Evangelho e da paz. 
— Escutai, Senhor, nosso clamor!
L. 2: Rezemos por nosso Papa. 
Concedei-lhe a inspiração, a saú-
de necessária e o discernimento 
de vossa vontade, e que ele con-
firme vosso povo na fé.  
L. 3: Rezemos pela unidade dos 
cristãos. Fazei com que todos os 
que creem no Cristo vivam na uni-
dade da fé e da concórdia, segun-
do a verdade do Evangelho.
L. 1: Rezemos pelos que não 
creem no Cristo. Iluminai os pre-
gadores do Evangelho e assim 
vossa Palavra libertadora alcance 
o coração dos que não vos co-
nhecem ou não creem em vós.  
L. 2: Rezemos por todos os que 
sofrem provações. Conduzi os 
passos e a vida de todos os que 
estão sofrendo privações por cau-
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(O Santíssimo é posto sobre o altar 
e começa-se o Rito da Comunhão.)

11. Oração do Pai-Nosso
D.: Rezemos com amor e confian-
ça a oração que o Senhor mesmo 
nos ensinou:  
— PAI NOSSO...

12. Oração da Paz
D.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus com o Pai e o Espírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.

13. Comunhão
D.: Vamos receber Jesus. Ele é 
nosso Deus e Senhor. A Ele ame-
mos um pouco mais.  
M.: Eis nosso Senhor, que não 
poupou sua própria vida para nos 
amar. Eis aquele que nos liberta e 
que tira o pecado do mundo.
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a).

14. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
Ó Pai, em tuas mãos
Ó Pai, em tuas mãos eu en-

trego o meu espírito!
1. Meu Deus, meu Deus, por 

que me abandonastes? E ficais 

sa de tantos males no mundo, que 
eles encontrem o bem e a paz.  
L. 1: Rezemos pelos judeus. Aju-
dai-os a compreender o mistério 
de Cristo, e que nele foram cum-
pridas todas as promessas feitas 
a Abraão e alcancem a graça ce-
lestial.  
L. 2: Rezemos pelos governantes. 
Tocai-lhes o coração para que 
sejam honestos, e, trabalhando 
com dignidade a favor da nação, 
sejam justos e cuidem de verdade 
do bem comum da pátria.
L. 3: Rezemos por nossa Comu-
nidade. Guardai em vossa miseri-
córdia nosso bispo, nosso pároco 
e todos os sacerdotes, e que se-
jamos uma rede de Comunidades 
comprometidas com a verdade 
de vosso Reino.  
D.: Ó Deus, nosso Pai, conservai-
-nos em comunhão convosco e 
com vosso Filho Jesus, e que nós 
sejamos vosso povo fiel e santo. 
Isso vos pedimos, por Cristo, vosso 
Filho sofredor e Redentor nosso.
— Amém.

10. Adoração da Cruz
(Uma cruz preparada anterior-

mente fica no fundo da capela ou 
da igreja, e faz-se a entronização, 
cantando ou rezando três vezes a in-
vocação abaixo. Depois que estiver 
no altar, todos podem reverenciá-la, 
ajoelhando-se, permanecendo um 
instante em silêncio. Ainda poderá 
ser feita a adoração de Jesus na cruz, 
de modo individual, tocando ou bei-
jando a imagem do Crucificado. Du-
rante a Adoração da Cruz, cantam-se 
cânticos apropriados.)

— Eis o lenho da cruz, do qual 
pendeu a salvação do mundo!
— Vinde, adoremos!

23

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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longe de meu grito e minha pre-
ce? Ó meu Deus, clamo de dia e 
não me ouvis, e clamo de noite, e 
para mim não há resposta!

Ó Pai, em tuas mãos eu en-
trego o meu espírito!

2. Foi em vós que esperaram 
nossos pais; esperaram e vós 
mesmo os libertastes. Seu clamor 
subiu a vós e foram salvos; em 
vós confiaram e não foram enga-
nados. 

3. Quanto a mim, eu sou um 
verme e não um homem; sou o 
opróbrio e o desprezo das na-
ções. Riem de mim todos aqueles 
que me veem, torcem os lábios e 
sacodem a cabeça. 

4. “Ao Senhor se confiou, ele o 
liberte e agora o salve, se é verda-
de que ele o ama!” Desde a minha 
concepção me conduzistes, e no 
seio maternal me agasalhastes. 

5. Desde quando vim à luz 
vos fui entregue; desde o ventre 
de minha mãe sois o meu Deus! 
Não fiqueis longe de mim, porque 
padeço; ficai perto, pois não há 
quem me socorra! 

15. Oração de 
      Agradecimento 

(O Dirigente convida a Comu-
nidade a fazer em seu coração seu 
agradecimento a nosso Senhor. Faz-
-se um profundo silêncio, por alguns 
minutos.)

16. Bênção e Despedida
D.: Enviai, Senhor Deus, sobre 
nossa Comunidade vossa bên-
ção. Dai-nos vosso perdão e vos-
sa misericórdia que nos conso-
lam. Fortalecei nossa fé e nosso 
compromisso cristão. Por Cristo, 
nosso Senhor.
— Amém. Assim seja.

(A Comunidade se retira em silên-
cio, guardando no coração tudo o que 
foi celebrado.)

Cânticos: Hinário Litúrgico – Trí-
duo Pascal I – Quinta e Sexta-feira 
Santas – CNBB/Cantos do Evangelho, 
v. 2, Paulus.

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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DIA   

Noite da Vida e da Paz! Noite da Luz! As 
trevas foram dissipadas pela Luz que ja-
mais se apaga. Nesta noite santa da Pás-
coa do Senhor, reconheçamos o amor ao 
extremo que venceu as trevas do egoís-
mo, do orgulho e da violência. No poder 
de seu amor gratuito e transformador, 
somos também ressuscitados com Ele. 
Agradeçamos ao Pai nesta noite, pois 
Ele ressuscitou seu Filho, o Redentor do 
mundo.

11

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

11 de Abril  
SÁBADO SANTO _ VIGÍLIA PASCAL

(Cor Litúrgica: Branca)

1. Bênção do Fogo Novo
(No centro ou na porta da igreja, 

colocar uma pequena fogueira acesa, 
pouco antes do início da celebração. 
Se possível, providenciar um Círio 
pascal ou uma vela grande.) 
D.: Irmãos e irmãs, nesta noite san-
tíssima em que Jesus passou da 
morte para a vida, a Igreja convida 
seus filhos para que vigiem e rezem. 
Vamos reviver a Páscoa do Senhor 
escutando sua Palavra e reacenden-
do em nós a esperança de partici-
parmos de sua vitória sobre a morte. 
— Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Cântico
A nós descei divina luz. A nós 

descei divina luz; em nossas al-
mas acendei o amor, o amor de 
Jesus. Em nossas almas acendei 
o amor, o amor de Jesus.

D.: Ó Pai, nós vos pedimos que 
abençoeis este fogo novo. Esta-
mos em vigília, na ressurreição 
de vosso Filho. Acendei em nós o 
fogo do vosso amor e aumentai-
-nos o desejo do céu. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
— Amém. Cristo ontem, Cristo 
hoje, Cristo sempre. 

(Durante a entronização canta-se 
três vezes: “A luz de Cristo! Demos 
graças a Deus!” Depois que a gran-
de vela estiver no altar, o Leitor pros-
segue:)

2. Alegria Pascal 
L.1: Nesta noite santa, tudo trans-
pira alegria e paz. De todo cora-
ção, louvemos o Senhor, bendi-
gamos seu amor, em seu Filho 
Jesus, que nos libertou do peca-
do e da morte, desfez os laços da 
escravidão e da opressão, e nos 
livrou de toda culpa, dando-nos 
sua vida. Ele é ressuscitado para 
sempre. 
— Glória e louvor ao Pai, que 
em Cristo nos reconciliou.
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L.1: Nesta noite, Cristo, rompen-
do os vínculos da morte, ressur-
giu vitorioso do sepulcro. Bon-
dade infinita de Deus Pai: para 
resgatar o escravo, sacrificou o 
próprio Filho.
— Glória e louvor ao Pai, que 
em Cristo nos reconciliou.
L.1: Que esta luz de Cristo ressus-
citado jamais se apague em nos-
sos corações. Lamentamos sim o 
nosso pecado e reconhecemos 
os nossos desvios. Mas feliz culpa 
que nos proporcionou ter assim 
um tão grande redentor.
— Glória e louvor ao Pai, que 
em Cristo nos reconciliou.
D.: Ó Deus, por amor nos criastes 
à vossa imagem e semelhança. 
Ainda mais, por vosso amor infi-
nito nos renovastes e nos redimis-
tes, em Jesus, vosso Filho. Livrai-
-nos das seduções do pecado e 
fazei-nos viver muito unidos a vós, 
e ao vosso Filho, que ressuscita-
do, vive e reina convosco pelos 
séculos sem fim. Por Cristo, nos-
so Senhor. 
— Amém. 

(Apagar as velas e acender as lu-
zes da igreja.)

L. 2: Compreendamos o misté-
rio do amor revelado nos fatos e 
acontecimentos da História da 
Salvação, pela Palavra bendita 
que vamos ouvir e guardar em 
nosso coração.

3. Primeira Leitura 
     (Gn 1,1.26-31a – Leitura breve)
L. 3: Leitura do Livro do Gênesis

1No princípio Deus criou o céu 
e a terra. 26Deus disse: “Façamos 

o homem à nossa imagem e se-
gundo a nossa semelhança, para 
que domine sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre 
os animais de toda a terra, e sobre 
todos os répteis que rastejam so-
bre a terra”.

27E Deus criou o homem à sua 
imagem, à imagem de Deus ele o 
criou: homem e mulher os criou. 
28E Deus os abençoou e lhes dis-
se: “Sede fecundos e multiplicai-
-vos, enchei a terra e submetei-a! 
Dominai sobre os peixes do mar, 
sobre os pássaros do céu e sobre 
todos os animais que se movem 
sobre a terra”.

29E Deus disse: “Eis que vos 
entrego todas as plantas que dão 
semente sobre a terra, e todas as 
árvores que produzem fruto com 
sua semente, para vos servirem 
de alimento. 30E a todos os ani-
mais da terra, e a todas as aves do 
céu, e a tudo o que rasteja sobre 
a terra e que é animado de vida, 
eu dou todos os vegetais para ali-
mento”. E assim se fez.

31aE Deus viu tudo quanto havia 
feito, e eis que tudo era muito bom. 
Houve uma tarde e uma manhã: 
sexto dia. — Palavra do Senhor.
— Graças a Deus.

4. Resposta à Palavra (Sl 103) 
L. 3: Enviai o vosso Espírito, Se-
nhor, e da terra toda a face renovai.
— Enviai o vosso Espírito, Senhor, 
e da terra toda a face renovai. 
— Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor!/ Ó meu Deus e meu Senhor, 
como sois grande!/ De majestade 
e esplendor vos revestis/ e de luz 
vos envolveis como num manto. 
— A terra vós firmastes em suas 
bases,/ ficará firme pelos sécu-
los sem fim;/ os mares a cobriam 

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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como um manto,/ e as águas en-
volviam as montanhas. 
— Fazeis brotar em meio aos va-
les as nascentes/ que passam 
serpeando entre as montanhas;/ 
às suas margens vêm morar os 
passarinhos,/ entre os ramos eles 
erguem o seu canto. 
— De vossa casa as montanhas ir-
rigais,/ com vossos frutos saciais a 
terra inteira;/ fazeis crescer os ver-
des pastos para o gado/ e as plan-
tas que são úteis para o homem. 
— Quão numerosas, ó Senhor, são 
vossas obras,/ e que sabedoria em 
todas elas!/ Encheu-se a terra com 
as vossas criaturas!/ Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor! 

5. Segunda Leitura 
    (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18) 
L. 4: Leitura do Livro do Gênesis: 

Naqueles dias, 1Deus pôs 
Abraão à prova. Chamando-o, 
disse: “Abraão!” E ele respondeu: 
“Aqui estou”. 2E Deus disse: “Toma 
teu filho único, Isaac, a quem tanto 
amas, dirige-te à terra de Moriá, e 
oferece-o ali em holocausto sobre 
um monte que eu te indicar”.

9aChegados ao lugar indicado 
por Deus, Abraão ergueu um altar, 
colocou a lenha em cima, amarrou 
o filho e o pôs sobre a lenha em 
cima do altar. 10Depois, estendeu 
a mão, empunhando a faca para 
sacrificar o filho. 11E eis que o anjo 
do Senhor gritou do céu, dizendo: 
“Abraão! Abraão!” Ele respondeu: 
“Aqui estou!” 12E o anjo lhe disse: 
“Não estendas a mão contra teu 
filho e não lhe faças nenhum mal! 
Agora sei que temes a Deus, pois 
não me recusaste teu filho único”.

13Abraão, erguendo os olhos, 
viu um carneiro preso num espi-
nheiro pelos chifres; foi buscá-lo 

11

e ofereceu-o em holocausto no 
lugar do seu filho.

15O anjo do Senhor chamou 
Abraão, pela segunda vez, do céu, 
16e lhe disse: “Juro por mim mesmo 
— oráculo do Senhor —, uma vez 
que agiste desse modo e não me 
recusaste teu filho único, 17eu te 
abençoarei e tornarei tão numero-
sa tua descendência como as es-
trelas do céu e como as areias da 
praia do mar. Teus descendentes 
conquistarão as cidades dos inimi-
gos. 18Por tua descendência serão 
abençoadas todas as nações da 
terra, porque me obedeceste”. 
— Palavra do Senhor.
— Graças a Deus.

6. Resposta à Palavra (Sl 15)
L. 4: Guardai-me, ó Deus, porque 
em vós me refugio!
— Guardai-me, ó Deus, porque 
em vós me refugio!
— Ó Senhor, sois minha herança 
e minha taça,/ meu destino está 
seguro em vossas mãos!/ Te-
nho sempre o Senhor ante meus 
olhos,/ pois se o tenho a meu lado 
não vacilo. 
— Eis porque meu coração está 
em festa,/ minha alma rejubila de 
alegria,/ e até meu corpo no re-
pouso está tranquilo;/ pois não 
haveis de me deixar entregue à 
morte,/ nem vosso amigo conhe-
cer a corrupção. 
— Vós me ensinais vosso cami-
nho para a vida;/ junto a vós, feli-
cidade sem limites,/ delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!  

7. Terceira Leitura 
    (Êx 14,15 – 15,1)
L. 5: Leitura do Livro do Êxodo:

Naqueles dias, 15o Senhor 
disse a Moisés: “Por que clamas 
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co. 25Bloqueou as rodas dos seus 
carros, de modo que só a muito 
custo podiam avançar. Disseram, 
então, os egípcios: “Fujamos de 
Israel! Pois o Senhor combate a 
favor deles, contra nós”. 26O Se-
nhor disse a Moisés: “Estende 
a mão sobre o mar, para que as 
águas se voltem contra os egíp-
cios, seus carros e cavaleiros”.

27Moisés estendeu a mão so-
bre o mar e, ao romper da manhã, 
o mar voltou ao seu leito normal, 
enquanto os egípcios, em fuga, 
corriam ao encontro das águas, e 
o Senhor os mergulhou no meio 
das ondas.

28As águas voltaram e cobriram 
carros, cavaleiros e todo o exérci-
to do Faraó, que tinha entrado no 
mar em perseguição a Israel. Não 
escapou um só. 29Os filhos de Is-
rael, ao contrário, tinham passado 
a pé enxuto pelo meio do mar, 
cujas águas lhes formavam uma 
muralha à direita e à esquerda.

30Naquele dia, o Senhor livrou 
Israel da mão dos egípcios, e Is-
rael viu os egípcios mortos nas 
praias do mar, 31e a mão pode-
rosa do Senhor agir contra eles. 
O povo temeu o Senhor, e teve 
fé no Senhor e em Moisés, seu 
servo.15,1Então, Moisés e os filhos 
de Israel cantaram ao Senhor este 
cântico:

8. Resposta à Palavra 
     (Êx 15,1-6.17-18) 
L. 5: Cantemos ao Senhor que fez 
brilhar a sua glória!
— Cantemos ao Senhor que fez 
brilhar a sua glória!
— Ao Senhor quero cantar, pois 
fez brilhar a sua glória:/ precipitou 
no Mar Vermelho o cavalo e o ca-
valeiro!/ O Senhor é minha força, 

a mim por socorro? Dize aos fi-
lhos de Israel que se ponham 
em marcha. 16Quanto a ti, ergue 
a vara, estende o braço sobre o 
mar e divide-o, para que os filhos 
de Israel caminhem em seco pelo 
meio do mar. 17De minha parte, 
endurecerei o coração dos egíp-
cios, para que sigam atrás deles, 
e eu seja glorificado às custas do 
Faraó, e de todo o seu exército, 
dos seus carros e cavaleiros. 18E 
os egípcios saberão que eu sou o 
Senhor, quando eu for glorificado 
às custas do Faraó, dos seus car-
ros e cavaleiros”.

19Então, o anjo do Senhor, que 
caminhava à frente do acampa-
mento dos filhos de Israel, mudou 
de posição e foi para trás deles; 
e com ele, ao mesmo tempo, a 
coluna de nuvem, que estava na 
frente, colocou-se atrás, 20inserin-
do-se entre o acampamento dos 
egípcios e o acampamento dos 
filhos de Israel. Para aqueles a 
nuvem era tenebrosa, para estes, 
iluminava a noite. Assim, durante 
a noite inteira, uns não puderam 
aproximar-se dos outros.

21Moisés estendeu a mão so-
bre o mar, e durante toda a noite o 
Senhor fez soprar sobre o mar um 
vento leste muito forte; e as águas 
se dividiram. 22Então, os filhos de 
Israel entraram pelo meio do mar 
a pé enxuto, enquanto as águas 
formavam como que uma mura-
lha à direita e à esquerda.

23Os egípcios puseram-se a 
persegui-los, e todos os cavalos 
do Faraó, carros e cavaleiros os 
seguiram mar adentro.

24Ora, de madrugada, o Se-
nhor lançou um olhar, desde a co-
luna de fogo e da nuvem, sobre as 
tropas egípcias e as pôs em pâni-
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é a razão do meu cantar,/ pois foi 
ele neste dia para mim libertação!/ 
Ele é meu Deus e o louvarei, Deus 
de meu pai, e o honrarei.
— O Senhor é um Deus guerrei-
ro;/ o seu nome é “Onipotente”./ 
Os soldados e os carros do Faraó 
jogou no mar;/ seus melhores ca-
pitães afogou no Mar Vermelho. 
— Afundaram como pedras e as 
ondas os cobriram./ Ó Senhor, o 
vosso braço é duma força insupe-
rável!/ Ó Senhor, o vosso braço 
esmigalhou os inimigos! 
— Vosso povo levareis e o plan-
tareis em vosso Monte,/ no lugar 
que preparastes para a vossa ha-
bitação,/ no Santuário construído 
pelas vossas próprias mãos./ O 
Senhor há de reinar eternamente, 
pelos séculos! 

(Agora, acendem-se as velas do 
altar e canta-se ou reza-se solene-
mente o Hino de Louvor. Pode-se to-
car sinos, campainhas.)

9. Louvação
Glória a Deus nas alturas e 

paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, ...

10. Quarta Leitura (Rm 6,3-11)
L. 1: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Romanos: 

Irmãos: 3Será que ignorais que 
todos nós, batizados em Jesus 
Cristo, é na sua morte que fomos 
batizados? 4Pelo batismo na sua 
morte, fomos sepultados com ele, 
para que, como Cristo ressus-
citou dos mortos pela glória do 
Pai, assim também nós levemos 

uma vida nova. 5Pois, se fomos de 
certo modo identificados a Jesus 
Cristo por uma morte semelhante 
à sua, seremos semelhantes a ele 
também pela ressurreição.

6Sabemos que o nosso velho 
homem foi crucificado com Cris-
to, para que seja destruído o cor-
po de pecado, de maneira a não 
mais servirmos ao pecado. 7Com 
efeito, aquele que morreu está 
livre do pecado.8Se, pois, morre-
mos com Cristo, cremos que tam-
bém viveremos com ele. 9Sabe-
mos que Cristo ressuscitado dos 
mortos não morre mais; a morte 
já não tem poder sobre ele. 10Pois 
aquele que morreu, morreu para 
o pecado uma vez por todas; mas 
aquele que vive, é para Deus que 
vive.

11Assim, vós também conside-
rai-vos mortos para o pecado e 
vivos para Deus, em Jesus Cristo. 
— Palavra do Senhor.
— Graças a Deus.

11. Cântico do Aleluia –
      Aclamação 

(Cântico do Aleluia entoado so-
lenemente por um Salmista, ou pelo 
coral, ou por outra pessoa indicada.)
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Dai graças ao Senhor, porque 
ele é bom!/ Eterna é a sua mise-
ricórdia!/ A casa de Israel agora o 
diga:/ “Eterna é a sua misericórdia!” 
— A mão direita do Senhor fez 
maravilhas,/ a mão direita do Se-
nhor me levantou,/ a mão direita 
do Senhor fez maravilhas!/ Não 
morrerei, mas ao contrário, vive-
rei/ para cantar as grandes obras 
do Senhor! 
— A pedra que os pedreiros re-
jeitaram/ tornou-se agora a pedra 
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angular./ Pelo Senhor é que foi fei-
to tudo isso:/ Que maravilhas ele 
fez a nossos olhos!

12. Evangelho (Mt 28,1-10)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
Mateus.
— Glória a vós, Senhor.
D.: 1Depois do sábado, ao ama-
nhecer do primeiro dia da se-
mana, Maria Madalena e a outra 
Maria foram ver o sepulcro. 2De 
repente, houve um grande tremor 
de terra: o anjo do Senhor desceu 
do céu e, aproximando-se, retirou 
a pedra e sentou-se nela. 3Sua 
aparência era como um relâmpa-
go, e suas vestes eram brancas 
como a neve. 4Os guardas ficaram 
com tanto medo do anjo, que tre-
meram, e ficaram como mortos.

5Então o anjo disse às mulheres: 
“Não tenhais medo! Sei que procu-
rais Jesus, que foi crucificado. 6Ele 
não está aqui! Ressuscitou, como 
havia dito! Vinde ver o lugar em que 
ele estava. 7Ide depressa contar 
aos discípulos que ele ressuscitou 
dos mortos, e que vai à vossa frente 
para a Galileia. Lá vós o vereis. É o 
que tenho a dizer-vos”.

8As mulheres partiram depressa 
do sepulcro. Estavam com medo, 
mas correram com grande alegria, 
para dar a notícia aos discípulos. 

9De repente, Jesus foi ao encon-
tro delas, e disse: “Alegrai-vos!”

As mulheres aproximaram-se, 
e prostraram-se diante de Jesus, 
abraçando seus pés. 10Então Je-
sus disse a elas: “Não tenhais 
medo. Ide anunciar aos meus ir-
mãos que se dirijam para a Gali-
leia. Lá eles me verão”. 
— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor. 

13. Meditação da Palavra 
(Poderá ser feita uma pequena refle-

xão no espírito da Celebração Pascal.) 

14. Invocação da Bênção 
      e aspersão da Água
L.1: Rezemos, humildemente, 
pedindo ao Senhor, nosso Deus, 
que abençoe esta água que será 
aspergida sobre nós, e nos recor-
dará a água do nosso Batismo. O 
Senhor nos renove em seu amor. 

(Todos rezam em silêncio.)
D.: Senhor nosso Deus, nesta 
noite de oração contemplamos a 
obra admirável de nossa salvação. 
Abençoai esta água que criastes 
para nossa vida, sinal de vossa 
bondade. Reavivai em nós o Batis-
mo que recebemos, para que pos-
samos estar unidos alegremente 
na grande família reconciliada na 
Páscoa do Cristo, Senhor nosso, 
que convosco vive e reina na uni-
dade do Espírito Santo. 
— Amém.

(O Dirigente asperge o povo com 
a água abençoada. A Comunidade 
inteira canta com alegria um cântico 
apropriado para o momento.)

15. A Palavra nos leva à Fé
(Renovação promessas batismais.)

D.: Renovemos as promessas do 
Batismo que recebemos e abra-
cemos a vida nova em Cristo res-
suscitado. E assim viveremos, de 
fato, na liberdade dos filhos de 
Deus.
L. 1: O caminho do cristão é o da 
solidariedade, da fraternidade, da 
justiça e da paz. 
D.: Renunciais a outros caminhos, 
geralmente, mais fáceis e atraen-
tes, mas que levam ao pecado?
— Renuncio e peço a ajuda da 
graça de Deus.
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L. 2: O caminho do mal é cheio 
de sedução. Ficamos fascinados 
e iludidos, sem reconhecer que 
estamos errados. 
D.: Renunciais as seduções do 
mal, para não vos deixar dominar 
pelo pecado?
— Renuncio e peço a ajuda da 
graça de Deus.
L. 3: O mal está presente onde 
existem ódio, egoísmo, rivalida-
des, invejas, ambições, maledi-
cências, injustiças. 
D.: Renunciais ao demônio, ori-
gem e causa de todo pecado?
— Renuncio e peço a ajuda da 
graça de Deus.

Renovação das 
Promessas Batismais
L.1: Deus Pai criou todo o universo. 
Tudo vem de Deus, e a vida é dom 
que não pode ser desprezado. 
D.: Credes em Deus Pai, criador 
do céu e da terra?
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé.
L. 2: Somos nascidos do coração 
de Deus, e em Cristo esperamos 
a salvação. 
D.: Credes em Jesus Cristo, o Fi-
lho único do Pai, que nasceu de 
Maria Virgem, morreu e foi sepul-
tado, ressuscitou dos mortos e 
está sentado a direita do Pai?
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé.
L. 3: Deus espera que sejamos 
com Ele, construtores do mundo, 
na solidariedade e na paz. 
D.: Credes no Espírito Santo, na 
santa Igreja católica, na comu-
nhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição da 
carne e na vida eterna?
— Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé.

D.: Deus todo-poderoso, Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que 
nos libertou do pecado e nos fez 
renascer da água e do Espírito 
Santo, nos proteja e nos guarde 
para a vida eterna, em Cristo Je-
sus, nosso Senhor. 
— Amém.

(Após a Renovação das Promes-
sas Batismais pode-se cantar um cân-
tico missionário ou outro apropriado 
para o momento, que fale do sentido 
do Batismo em nossa vida.)

16. A Palavra nos leva a rezar 
D.: Roguemos ao Pai de infinita 
misericórdia, que nos amou eter-
namente em seu Filho Jesus Cris-
to, dizendo com fé: Senhor, Deus 
da vida, ouvi-nos! 

1. ILUMINAI vossa Igreja na 
missão de anunciar ao mundo 
vosso Filho ressuscitado. 

2. ILUMINAI os trabalhadores 
de vosso Reino para que sejam 
fiéis e misericordiosos. 

3. ILUMINAI os que defendem 
a vida e a dignidade dos pobres e 
injustiçados. 

4. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Ó Pai, ressuscitados na espe-
rança e no amor, na certeza da 
vida e da paz, fazei-nos sempre 
fiéis a vós e a vosso Filho Jesus, 
ressuscitado dentre os mortos, e 
que vive e reina para sempre. 
— Amém.

17. Ofertar os dons 
(Nesta celebração, se a Comu-

nidade achar por bem fazer a Oferta 
dos Dons, poderá fazê-la. O Dirigente 
faz uma pequena motivação, canta-se 
um cântico apropriado e a assembleia 
faz sua oferta.) 
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Cântico – Oferta dos dons
Bendito sejas, ó Rei da glória
1. Bendito sejas, ó Rei da gló-

ria, ressuscitado, Senhor da Igreja! 
Aqui trazemos as nossas ofertas!

Vê com bons olhos nossas 
humildes ofertas, tudo que te-
mos, seja pra ti, ó Senhor!

2. Vidas se encontram no altar 
de Deus, gente se doa, dom que 
se imola. Aqui trazemos as nos-
sas ofertas!

L. 2: Quanta alegria para todos 
nós, homens e mulheres: brilhou 
entre nós a luz da ressurreição de 
Cristo. Ele é a certeza de nossa fé 
e de nossa redenção. Acolhamos 
o Cristo ressuscitado presente no 
Pão do altar.

18. Oração do Pai-Nosso
D.: Na alegria da ressurreição de 
Cristo, rezemos como Ele mesmo 
nos ensinou:
— PAI NOSSO...

19. Oração pela Paz 
D.: Bendita seja a paz que o Se-
nhor plantou no meio de nós. 
Benditos sejam os que a promo-
vem em todos os povos e nações. 
Senhor, dai-nos hoje e sempre 
vossa paz.
— Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja.
D.: Dai-lhe, segundo vosso dese-
jo, a paz e a unidade, a força e o 
ardor missionário.
— Vós que sois Deus com o Pai 
e o Espírito Santo. Amém.
D.: A paz do Senhor esteja conosco.
— O amor de Cristo nos uniu.

D.: Saudai-vos uns aos outros, 
desejando a paz de Cristo Res-
suscitado.

20. Comunhão 
D.: A luz brilhou no mundo. Essa 
luz jamais se apagará, e feliz 
quem se deixa por ela iluminar. 
É o Cristo Senhor, ressuscitado. 
Nele, a vida venceu a morte. 
M.: Eis o Cristo ressuscitado, nos-
sa vida e ressurreição. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo. 
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo (a).

21. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
Não procureis dentre os mortos
Não procureis entre os mor-

tos Jesus ressuscitado! Ele não 
está no túmulo. Ressuscitou 
como dissera, aleluia!

1. Dai graças ao Senhor, porque 
ele é bom! “Eterna é a sua miseri-
córdia!” A casa de Israel agora o 
diga: “Eterna é a sua misericórdia!”

2. É melhor buscar refúgio no 
Senhor do que pôr no ser huma-
no a esperança; é melhor buscar 
refúgio no Senhor do que contar 
com os poderosos deste mundo! 

3. O Senhor é minha força e o 
meu canto e tornou-se para mim 
o Salvador. Clamores de alegria 
e de vitória ressoem pelas tendas 
dos fiéis.
  
22. Oração de 
      Agradecimento
D.: Nós vos damos graças, Pai 
nosso, pela vida e conhecimen-
to que nos revelastes por Jesus, 
vosso Filho.

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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— A vós, glória pelos séculos. 
Que a Igreja esteja reunida a 
vós em vosso Reino. Pois per-
tencem a vós a glória e o poder, 
por Jesus Cristo, pelos séculos.
D.: Nós vos damos graças, Pai 
Santo, por vosso santo nome, 
que fizestes habitar em nossos 
corações.
— Graças pelo conhecimento, 
pela fé e pela imortalidade que 
nos revelastes por Jesus, vosso 
Filho. A vós, glória pelos sécu-
los.
D.: Vós, Senhor, todo-poderoso, 
criastes todas as coisas para a 
glória do vosso nome. Destes 
alimento e bebida aos filhos dos 
homens, a fim de que vos bendi-
gam;
— mas a nós destes comida e 
bebida espirituais para a vida 
eterna, por Jesus, vosso Filho.
D.: Por isso tudo vos agradece-
mos, pois sois poderoso.
— A vós, glória pelos séculos.
D.: Lembrai-vos, Senhor, de vossa 
Igreja, para livrá-la de todo o mal e 
aperfeiçoá-la no vosso amor.
— Dos quatro ventos, reuni no 
Reino que preparastes, vossa 

Igreja santificada. Pois a vós 
pertencem o poder e a glória 
pelos séculos. Amém.

(Oração da Didaché – anos 90-100 
d.C.)

(Antes da invocação da bênção 
pode-se fazer os comunicados à Co-
munidade.)

D.: Que Deus, nosso Pai amoro-
so, nos dê sua bênção e sua paz.
— Amém.
D.: Por intercessão de Nossa Se-
nhora, nossa Mãe querida, venha 
sobre nós a bênção do céu: 
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Na alegria de Jesus Ressusci-
tado, vamos todos em paz, e que 
o Senhor nos acompanhe. Ale-
luia! Aleluia!
— Graças a Deus! Aleluia! Ale-
luia!

Cânticos: Hinário Litúrgico – Trí-
duo Pascal II – Vigília Pascal – CNBB/
Cantos do Evangelho, v. 2, Paulus.

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO

A Editora Santuário, seus Diretores e Colaboradores desejam-lhe 
uma SANTA e FELIZ PÁSCOA, a você e sua família! Aleluia!
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A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

12 de Abril  
DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR

(Cor Litúrgica: Branca)

Feliz Páscoa! O Senhor ressuscitou! Aleluia! 
Este é o Dia do Senhor, dia de alegria, de 
exultação e de festa da vida! O Senhor res-
suscitou! Feliz Páscoa! Aquele que foi humi-
lhado e ultrajado venceu a morte e a infâmia 
com sua Ressurreição. Feliz quem nele fun-
damenta sua vida, pois terá a vida em pleni-
tude. Recusar essa verdade é perder a pró-
pria vida. A eternidade penetrou o mundo e 
o coração humano. Deixemo-nos, pois, con-
duzir com a força do Senhor ressuscitado e 
presente entre nós. Celebremos nossa fé em 
Cristo ressuscitado.

(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

1. Cântico Inicial
Na verdade, o Cristo ressuscitou
Na verdade, o Cristo res-

suscitou, aleluia! A ele o po-
der e a glória pelos séculos 
eternos!

1. Senhor, vós me sondais e 
conheceis, sabeis quando me 
sento ou me levanto. A ele o po-
der e a glória pelos séculos eter-
nos!

2. Percebeis quando me deito 
e quando eu ando, os meus cami-
nhos vos são todos conhecidos. A 
ele o poder e a glória pelos sécu-
los eternos!

3. Por detrás e pela frente me 
envolveis, pusestes sobre mim a 
vossa mão. A ele o poder e a gló-
ria pelos séculos eternos!

2. Saudação
D.: Reunidos em Comunidade, na 
mesma fé em Cristo ressuscitado 
dos mortos, iniciemos nossa cele-
bração com todo fervor de nossa 
alma:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Bendito seja o Pai que fez a 
eterna Aliança de amor para co-
nosco, por meio de Jesus, seu 
Filho amado e ressuscitado.
— Bendito seja o Senhor para 
sempre, que nos reuniu no 
amor de Cristo ressuscitado. 
Amém.

3. A Palavra nos reconcilia
D.: Senhor Deus e Pai, nós, vos-
sos filhos e filhas, necessitamos 
de vossa misericórdia. Deseja-
mos a vida em vosso Filho Jesus. 
Perdoai-nos. (Silêncio)
L. 1: Senhor, nossa paz, tende 
piedade de nós.
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— Senhor, nossa vida, tende 
piedade de nós.
L. 1: Cristo, nossa Páscoa, tende 
piedade de nós.
— Cristo, nosso Redentor, ten-
de piedade de nós.
L. 1: Senhor, nossa vida, tende 
piedade de nós.
— Senhor, nossa ressurreição, 
tende piedade de nós.
D.: Ó Pai, vós que quereis a vida 
em plenitude para nós, perdoai-nos 
e fazei-nos um povo de ressuscita-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.
— Amém.

4. Louvação
D.: Cantemos louvores ao Pai que 
nos amou em seu Filho ressuscita-
do e nos deu a vida e a salvação.
— Glória a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho uni-
gênito, Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de 
nós. Só vós sois o Santo, só vós, 
o Senhor, só vós, o Altíssimo, Je-
sus Cristo, com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

L. 2: Ele passou entre nós fazen-
do o bem, 

— e está ressuscitado para 
sempre.
L. 2: Ressuscitando Jesus dos 
mortos,
— o Pai aprova o caminho inau-
gurado por Jesus.
L. 2: Viver com Ele é viver o “pri-
meiro dia da semana”,
— viver a ressurreição sem ces-
sar em nossa vida.
L. 2: O Senhor nos dê seu Espí-
rito para acolhermos sua Palavra 
libertadora e salvadora.
— Vinde, Espírito de Cristo res-
suscitado e iluminai-nos. Amém.

5. Primeira Leitura 
     (At 10,34a.37-43)
L. 1: Leitura dos Atos dos Após-
tolos:

Naqueles dias, 34aPedro tomou 
a palavra e disse: 37“Vós sabeis o 
que aconteceu em toda a Judeia, 
a começar pela Galileia, depois 
do batismo pregado por João: 
38como Jesus de Nazaré foi ungi-
do por Deus com o Espírito Santo 
e com poder. Ele andou por toda 
a parte, fazendo o bem e curando 
a todos os que estavam domina-
dos pelo demônio; porque Deus 
estava com ele.

39E nós somos testemunhas de 
tudo o que Jesus fez na terra dos 
judeus e em Jerusalém. Eles o 
mataram, pregando-o numa cruz.

40Mas Deus o ressuscitou 
no terceiro dia, concedendo-
-lhe manifestar-se 41não a todo o 
povo, mas às testemunhas que 
Deus havia escolhido: a nós, 
que comemos e bebemos com 
Jesus, depois que ressuscitou 
dos mortos. 

42E Jesus nos mandou pregar 
ao povo e testemunhar que Deus 

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher

Livreto CP - Março_Abril 2020 - Roxo.indd   85 08/11/2019   13:37:13



ABRIL | 2020

86

o constituiu Juiz dos vivos e dos 
mortos. 43Todos os profetas dão 
testemunho dele: ‘Todo aquele 
que crê em Jesus recebe, em seu 
nome, o perdão dos pecados’”. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

6. Resposta à Palavra (Sl 117)
L. 2: Este é o dia que o Senhor fez 
para nós:/ alegremo-nos e nele 
exultemos! 
— Este é o dia que o Senhor fez 
para nós:/ alegremo-nos e nele 
exultemos! 
— Dai graças ao Senhor, porque 
ele é bom!/ “Eterna é a sua mise-
ricórdia!”/ A casa de Israel agora 
o diga:/ “Eterna é a sua misericór-
dia!”
— A mão direita do Senhor fez 
maravilhas,/ a mão direita do Se-
nhor me levantou./ Não morrerei, 
mas ao contrário, viverei/ para 
cantar as grandes obras do Se-
nhor!
— A pedra que os pedreiros rejei-
taram,/ tornou-se agora a pedra 
angular;/ pelo Senhor é que foi 
feito tudo isso!/ Que maravilhas 
ele fez a nossos olhos!

7. Segunda Leitura (Cl 3,1-4)
L. 3: Leitura da Carta de São Pau-
lo aos Colossenses: 

Irmãos: 1Se ressuscitastes 
com Cristo, esforçai-vos por al-
cançar as coisas do alto, 2onde 
está Cristo, sentado à direita de 
Deus; aspirai às coisas celestes 
e não às coisas terrestres. 3Pois 
vós morrestes, e a vossa vida 
está escondida, com Cristo, em 
Deus. 

4Quando Cristo, vossa vida, 
aparecer em seu triunfo, então 

vós aparecereis também com ele, 
revestidos de glória. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

8. Sequência
— Cantai, cristãos, afinal: “Salve, 
ó vítima pascal!” Cordeiro ino-
cente, o Cristo abriu-nos do Pai o 
aprisco. 
— Por toda ovelha imolado, do 
mundo lava o pecado. Duelam 
forte e mais forte: é a vida que 
enfrenta a morte. 
— O rei da vida, cativo, é morto, 
mas reina vivo! Responde, pois, 
ó Maria:  no teu caminho o que 
havia?
— “Vi Cristo ressuscitado, o tú-
mulo abandonado. Os anjos da 
cor do sol, dobrado ao chão o 
lençol...
— O Cristo, que leva aos céus, ca-
minha à frente dos seus!” Ressus-
citou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, 
piedade!

9. Aclamação ao Evangelho
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— O nosso cordeiro pascal, Jesus 
Cristo, já foi imolado. Celebremos, 
assim, esta festa, na sinceridade e 
verdade. 

10. Evangelho (Jo 20,1-9)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
João.
— Glória a vós, Senhor.

1No primeiro dia da semana, 
Maria Madalena foi ao túmulo de 
Jesus, bem de madrugada, quan-
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do ainda estava escuro, e viu que 
a pedra tinha sido retirada do tú-
mulo. 

2Então ela saiu correndo e foi 
encontrar Simão Pedro e o outro 
discípulo, aquele que Jesus ama-
va, e lhes disse: “Tiraram o Se-
nhor do túmulo, e não sabemos 
onde o colocaram”. 

3Saíram, então, Pedro e o outro 
discípulo e foram ao túmulo. 4Os 
dois corriam juntos, mas o outro 
discípulo correu mais depressa 
que Pedro e chegou primeiro ao 
túmulo. 5Olhando para dentro, viu 
as faixas de linho no chão, mas 
não entrou. 

6Chegou também Simão Pe-
dro, que vinha correndo atrás, e 
entrou no túmulo. Viu as faixas de 
linho deitadas no chão 7e o pano 
que tinha estado sobre a cabeça 
de Jesus, não posto com as fai-
xas, mas enrolado num lugar à 
parte. 8Então entrou também o 
outro discípulo, que tinha chega-
do primeiro ao túmulo. Ele viu, e 
acreditou. 

9De fato, eles ainda não ti-
nham compreendido a Escritura, 
segundo a qual ele devia ressus-
citar dos mortos. 
— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor. 

11. Meditação da Palavra
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)

12. A Palavra nos leva à Fé
(Símbolo Niceno-Constantinopoli-

tano)
Creio em um só Deus, Pai 

todo-poderoso, criador do céu e 
da terra, de todas as coisas visí-
veis e invisíveis. Creio em um só 

Senhor, Jesus Cristo, Filho unigê-
nito de Deus, nascido do Pai an-
tes de todos os séculos: Deus 
de Deus, luz da luz, Deus verda-
deiro de Deus verdadeiro, gera-
do, não criado, consubstancial 
ao Pai. Por ele todas as coisas 
foram feitas. E por nós, homens, 
e para nossa salvação, des-
ceu dos céus: e se encarnou 
pelo Espírito Santo, no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. 
Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado. Ressuscitou ao 
terceiro dia, conforme as Escri-
turas, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E 
de novo há de vir, em sua glória, 
para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu reino não terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai 
e do Filho; e com o Pai e o Fi-
lho é adorado e glorificado; ele 
que falou pelos profetas. Creio 
na Igreja, una, santa, católica e 
apostólica. Professo um só ba-
tismo para remissão dos peca-
dos. E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há 
de vir. Amém.

13. A Palavra nos leva a rezar
D.: Ao Deus de eterna misericór-
dia, que nos deu a salvação em 
seu Filho, o Cristo ressuscitado, 
elevemos com humildade e fervor 
nossos rogos, nosso clamor.

1. FIRMAI vossa Igreja em Cris-
to ressuscitado, e assim ela pro-
clame com fervor a redenção e a 
vida junto dele, nós vos rogamos, 
Senhor.
— Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos 
vossa paz!

12
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15. Cântico dos Dons
A terra, apavorada, emudeceu
A terra, apavorada, emude-

ceu quando Deus se levantou 
para julgar e libertar os oprimi-
dos desta terra.

1. Sede bendito, Senhor Deus 
de nossos pais. A vós, louvor, 
honra e glória eternamente! Sede 
bendito, nome santo e glorioso. A 
vós, louvor, honra e glória eterna-
mente!

2. No templo santo onde reful-
ge a vossa glória. A vós, louvor, 
honra e glória eternamente! E em 
vosso trono de poder vitorioso, a 
vós, louvor, honra e glória eterna-
mente!

16. Louvor à Palavra
D.: Cheios de alegria e de grati-
dão pela ressurreição de Cristo, 
façamos nossa louvação ao Deus 
da vida, com o Salmo 118, porque 
este dia é de alegria e de vitória. 
L. 3: Demos graças ao Senhor 
nosso Deus!
— Porque eterna é sua miseri-
córdia!
L. 3: Dai graças ao Senhor, por-
que ele é bom! “Eterna é a sua mi-
sericórdia.” A casa de Israel agora 
o diga: “Eterna é a sua misericór-
dia”.
— Eis o dia que o Senhor fez: 
dia de vitória e alegria.
L. 3: A mão direita do Senhor fez 
maravilhas. A mão direita do Se-
nhor me levantou. Não morrerei, 
mas ao contrário, viverei, para 
contar as grandes obras do Se-
nhor!
— Eis o dia que o Senhor fez: 
dia de vitória e alegria.
L. 3: A pedra que os pedreiros re-
jeitaram, tornou-se agora a pedra 

2. DESPERTAI-NOS para a 
vivência batismal, para que se-
jamos testemunhas da vida e da 
ressurreição em Cristo, nós vos 
rogamos, Senhor.
— Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos 
vossa paz!

3. CONDUZI nossas Comuni-
dades na escuta de vossa Palavra 
e na vivência da solidariedade fra-
terna e testemunhal, nós vos ro-
gamos, Senhor.

4. CONFIRMAI-NOS em vossa 
graça e na busca sincera de vos-
so Filho, para que sejamos plenos 
de vida nele, nós vos rogamos, 
Senhor.

5. (Outras intenções ou lembrar 
algum fato da vida da Comunidade.)
D.: Ó Pai, que nos manifestastes 
vossa Aliança em Cristo, vosso 
Filho ressuscitado, conduzi-nos 
na concórdia e na paz, e na ver-
dade de vosso Reino. Isso vos 
pedimos, por Cristo, vosso Filho 
ressuscitado e Senhor nosso.
— Amém.

14. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Nós vos bendizemos, Se-
nhor, por vossa misericórdia que 
nos faz sempre criaturas novas, 
cheias de paz e de alegria.
— A vós, Senhor, nossa oferta 
de gratidão pela ressurreição 
de Jesus.
D.: Senhor, ajudai-nos a repartir 
nossos dons com nossos irmãos 
e irmãs, que ainda precisam de 
ajuda, de paz, de liberdade e dig-
nidade. 
— A vós, Senhor, nosso louvor, 
nosso amor e nosso coração. 
Amém.
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A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO

angular. Pelo Senhor é que foi fei-
to tudo isso! Que maravilhas ele 
fez a nossos olhos!
— Eis o dia que o Senhor fez: 
dia de vitória e alegria.
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente,
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito,
— pelos séculos dos séculos. 
Amém.

(O Santíssimo é trazido para o altar 
e reza-se conforme abaixo. A Comuni-
dade que não tem a Reserva Eucarís-
tica faz um momento de Ação de Gra-
ças, de Partilha da vida. A Equipe da 
Celebração prepara esse momento.)

L. 2: Como o Senhor é bom para 
conosco. Além de nos amar entre-
gando sua própria vida, ainda se 
faz presente num pedaço de pão 
para ser nosso alimento de vida 
eterna. Ele merece sem cessar 
nossa gratidão. Acolhamos Jesus, 
nosso Redentor.

17. Oração do Pai-Nosso
D.: Com muito mais fervor neste 
dia da Ressurreição de Cristo, re-
zemos a oração da unidade e da 
paz, que Ele mesmo nos ensinou:
— PAI NOSSO... 

18. Oração da Paz
L. 3: O Senhor nos faça constru-
tores da vida e da paz. Dai-nos, 
Senhor, vossa paz, pois não são 
poucos os que vos procuram para 
alcançar a vida e a paz. Rezemos:

D.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus com o Pai e o Espírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudemo-nos mutuamente na 
alegria da Ressurreição de Cristo.

19. Comunhão
D.: Contemplemos o Cristo res-
suscitado e presente no Pão eu-
carístico. Ele é nosso Deus e Se-
nhor.
M.: Eu sou a luz do mundo. Quem 
me segue não andará nas trevas. 
Eis o Cordeiro de Deus, ressusci-
tado dentre os mortos, que tira o 
pecado do mundo. 
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

20. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – 

Paulus)
Não procureis dentre os mortos
Não procureis entre os mor-

tos Jesus ressuscitado! Ele não 
está no túmulo. Ressuscitou 
como dissera, aleluia!

1. Dai graças ao Senhor, por-
que ele é bom! “Eterna é a sua 
misericórdia!” A casa de Israel 
agora o diga: “Eterna é a sua mi-
sericórdia!”

2. É melhor buscar refúgio no 
Senhor do que pôr no ser huma-
no a esperança; é melhor buscar 
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refúgio no Senhor do que contar 
com os poderosos deste mundo!

Não procureis entre os mor-
tos Jesus ressuscitado! Ele não 
está no túmulo. Ressuscitou 
como dissera, aleluia! 

3. O Senhor é minha força e o 
meu canto e tornou-se para mim 
o Salvador. Clamores de alegria 
e de vitória ressoem pelas tendas 
dos fiéis.  

4. A mão direita do Senhor fez 
maravilhas, a mão direita do Se-
nhor me levantou. Não morrerei, 
mas ao contrário, viverei para can-
tar as grandes obras do Senhor!

 
21. Oração de 
      Agradecimento
D.: Ó Cristo, autor da salvação, 
aceitai nossa gratidão. Que a hu-
manidade inteira saiba agradecer 
vosso amor imenso, vossa reden-
ção.
— Vós sois da vida, ó Senhor, 
vencestes toda ingratidão dos 
que não vos tiveram compaixão. 
Obrigado, Jesus, nosso irmão e 
nossa Ressurreição.
D.: Graças vos damos, Deus da 
Vida, Jesus, Filho amado, agora 
sentado à direita do Pai. Ó vítima 
de amor, ouvi aos que lavastes 
com vosso sangue redentor.
— Graças, Senhor, por nos ter-
des ensinado a andar no cami-
nho do amor. 
D.: Rendamos, todos, hosanas ao 
Pai e seu Amor, ao Cristo morto 

e vivo, elevemos igual louvor. O 
Espírito nos conduza e nos liberte 
em cada dia. 
— Graças, Senhor, por este 
dia bendito de vossa Ressur-
reição. Conservai-nos na uni-
dade e na vida de comunhão. 
Amém.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

22. Bênção e Despedida
D.: O Senhor nos conforte em seu 
amor.
— Amém.
D.: Fortaleça nossa fé e nossa es-
perança.
— Amém.
D.: Guie nossa vida no caminho 
de seu Filho ressuscitado.
— Amém.
D.: Conceda-nos sua paz e sua 
bênção:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém. 
D.: Continuemos unidos em Cris-
to e em seu amor, e que Ele nos 
acompanhe. Aleluia! Aleluia! 
— Graças a Deus! Aleluia. Ale-
luia!

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia XVI – Páscoa Ano A – CNBB/ Can-
tos do Evangelho, v. 2, Paulus.

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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Celebrar a Páscoa do Se-
nhor é proclamar alegremente 
que Jesus Cristo ressuscitou e, 
por isso, está vivo e presente 
em nossas Comunidades, ofere-
cendo a sua paz e o seu Espírito 
como dom e força renovadora. É 
claro que assim como fizeram as 
primeiras Comunidades, a pro-
clamação da Ressurreição deve 
ser, antes de tudo, experimen-
tada e vivida por cada cristão e 
cristã. Não se trata de formular 
uma doutrina e professar uma 
fórmula de fé, mas de encontrar-
-se com uma pessoa viva e dei-
xar-se conduzir por sua Palavra.

Devemos sim alegrarmo-nos 
e exultarmos, sobretudo, por-
que, vencendo a morte, Jesus 
Cristo nos garantiu a vida em 
plenitude, dando o privilégio de 
aspirar às coisas do alto, como 
ensina São Paulo na Segunda 
Leitura. E só podemos aspirar 
às coisas do alto guiando a nos-
sa existência como fez Jesus, 
ou seja, deixando-nos condu-
zir pela força do Espírito Santo 
e passando a vida fazendo o 
bem, conforme o discurso de 
Pedro na Primeira Leitura. De 
fato, quem se dedica ao bem 
recebe a vida em plenitude, não 
como prêmio, mas como conse-
quência: a morte não é capaz de 

vencer uma vida conduzida por 
Deus, à maneira de Jesus.

As Escrituras e a história 
são suficientes para apresentar 
a Ressurreição como fato. No 
entanto, para nos alegrarmos e 
exultarmos no Senhor não basta 
recordar um evento do passa-
do, é necessário experimentar a 
Ressurreição na própria vida. E 
o Evangelho nos diz que se faz 
experiência da Ressurreição, ou 
seja, se encontra com o Ressus-
citado na Comunidade reunida, 
não obstante o medo, a insegu-
rança e até mesmo a increduli-
dade de alguns.

O Ressuscitado possui uma 
força vital indescritível e a trans-
mite àqueles que por Ele espe-
ram, transformando o medo em 
alegria, graças à paz e ao Espí-
rito Santo, os dons pascais por 
excelência. Somente unidos e 
perseverantes, podem os cris-
tãos e cristãs sentirem a presen-
ça do Ressuscitado, e uma vez 
experimentando-o, o medo é 
vencido, as portas se abrem de-
finitivamente e o solene anúncio 
é proclamado: alegremo-nos e 
exultemos no Senhor!

Pe. Francisco Cornélio 
Freire Rodrigues

Diocese de Mossoró-CE

VIVENDO A PALAVRA
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Domingo da Divina Misericórdia 

O Senhor nos resgatou em seu amor miseri-
cordioso e nos devolveu a vida. Bem-vindos 
todos! A certeza da Ressurreição de Cristo 
e sua Palavra nos confortam e nos apresen-
tam a riqueza dos dons que o próprio Jesus 
coloca em nossas mãos. Por isso, é bela a 
Palavra que ouvimos: “Bem-aventurados os 
que creram sem terem visto!” Tomé pôde 
experimentar tão grande dádiva da miseri-
córdia do Senhor. Agora, transformados pela 
experiência da ressurreição e impulsionados 
pela força do Espírito Santo, os discípulos se 
puseram a formar uma nova comunidade – a 

Igreja, que busca testemunhar, com gestos concretos, a ação redento-
ra de Cristo no mundo. 
(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

19 de Abril 
2º DOMINGO DA PÁSCOA

(Cor Litúrgica: Branca) 

1. Cântico Inicial
Na verdade, o Cristo ressuscitou
Na verdade, o Cristo res-

suscitou, aleluia! A ele o poder 
e a glória pelos séculos eter-
nos!

1. Senhor, vós me sondais e 
conheceis, sabeis quando me 
sento ou me levanto. A ele o po-
der e a glória pelos séculos eter-
nos!

2. Percebeis quando me deito 
e quando eu ando, os meus cami-
nhos vos são todos conhecidos. A 
ele o poder e a glória pelos sécu-
los eternos!

3. Por detrás e pela frente me 
envolveis, pusestes sobre mim a 
vossa mão. A ele o poder e a gló-
ria pelos séculos eternos!

2. Saudação
D.: Irmãos e irmãs, unidos no 
amor, na paz e na fraternidade, 
iniciemos nossa celebração invo-
cando a presença salvadora do 
Deus Uno e Trino.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Ó Senhor, vós que sois bon-
doso e compassivo, permitais 
que sejamos transformados pela 
experiência da Ressurreição de 
vosso Filho, nós que aqui nos reu-
nimos para este encontro da vida. 
— Bendito seja Deus Pai criador, 
bendito seja o nome de Jesus, 
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nosso Redentor, bendito seja o 
Espírito, santificador. Amém.

3. A Palavra nos reconcilia
D.: Ó Deus de misericórdia, esten-
dei sobre nós vossas mãos divi-
nas, perdoai-nos e recriai-nos na 
força de vosso amor e da Ressur-
reição de vosso Filho. Fazei-nos 
viver de novo. (Silêncio)
L. 1: Senhor, que sois o eterno 
sacerdote da nova Aliança, tende 
piedade de nós.
— Senhor, tende piedade de 
nós.
L. 1: Cristo, que nos edificais 
como pedras vivas no templo 
santo de Deus, tende piedade 
de nós.
— Cristo, tende piedade de nós.
L. 1: Senhor, que nos tornais 
concidadãos dos santos no Rei-
no dos céus, tende piedade de 
nós.
— Senhor, tende piedade de 
nós.
D.: Ó Senhor Deus, como é gran-
de vosso amor e sem fim vossa 
bondade. Perdoai-nos e fazei-nos 
viver de novo. Por Cristo, nosso 
Senhor.
— Amém.

4. Louvação
D.: Brote em nosso coração e 
suba aos céus nosso louvor de 
gratidão ao Deus da vida, que nos 
ofertou seu Filho amado, Jesus, 
nosso Redentor.
— Glória a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos 

damos graças por vossa imen-
sa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de 
nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós 
sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

L. 2: A Comunidade cristã, nas-
cida da Páscoa, deseja escutar e 
viver a Palavra do Senhor. 
— Nossa Comunidade está dis-
posta a ouvir e acolher o que vai 
nos dizer o Senhor.
L. 2: De Deus nasce a sabedoria. 
Queremos, nesta hora, nossa voz 
silenciar; abrir nosso coração e 
nossos ouvidos para escutar. É 
Deus quem vai falar. Fala, Senhor, 
vós que achegais de mansinho e 
nos ensinais com carinho, o cami-
nho para amar. 
— Senhor e Criador, que és o 
nosso Deus, vinde aplainar o 
nosso coração.
L. 2: De Deus nasce a força que 
transforma. Justos e sábios são 
os conselhos do Senhor. Con-
forto para a alma, socorro para 
os oprimidos e alegria para os 
tristes. Em todos nós, infundi, 
o Espírito de amor, o desejo da 
conversão. 
— Vem, Espírito de amor, fogo 
abrasador, criar em nosso inte-
rior vida e vigor.

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher

19

Livreto CP - Março_Abril 2020 - Roxo.indd   93 08/11/2019   13:37:16



ABRIL | 2020

94

L. 2: De Deus nascem a graça 
e a redenção. Ao anoitecer nos 
advém a escuridão. O medo e a 
tristeza apertam o coração, sufo-
cam as esperanças, extasiam as 
utopias. Porém, quem em Deus 
confia, não vive na solidão, pois 
um fiel amigo lhe conduz pela 
mão.
— Vem, Espírito consolador, 
luz das nações, aqueça nosso 
coração, com vosso amor sem 
par.
L. 2: De Deus nasce o ardor mis-
sionário. A Palavra do Senhor é 
suave como a brisa, mas também 
é estrondosa como o trovão. Fe-
lizes são aqueles que a ouvem e 
a põem em prática, pois duradou-
ros serão os seus dias. 
— Vinde, fonte viva, doador dos 
sete dons, fortalecei nossa mis-
são, que pelo Batismo de vós 
recebemos. Amém.

5. Primeira Leitura 
    (At 2,42-47) 
L. 1: Leitura dos Atos dos Após-
tolos:

Os que haviam se convertido 
42eram perseverantes em ouvir o 
ensinamento dos apóstolos, na 
comunhão fraterna, na fração do 
pão e nas orações.

43E todos estavam cheios de 
temor por causa dos numerosos 
prodígios e sinais que os após-
tolos realizavam. 44Todos os que 
abraçavam a fé viviam unidos 
e colocavam tudo em comum; 
45vendiam suas propriedades e 
seus bens e repartiam o dinheiro 
entre todos, conforme a necessi-
dade de cada um.

46Diariamente, todos frequen-
tavam o Templo, partiam o pão 

pelas casas e, unidos, tomavam 
a refeição com alegria e simplici-
dade de coração. 47Louvavam a 
Deus e eram estimados por todo 
o povo. E, cada dia, o Senhor 
acrescentava ao seu número mais 
pessoas que seriam salvas. 
— Palavra do Senhor.
— Graças a Deus.

6. Resposta à Palavra (Sl 117) 
L. 2: Dai graças ao Senhor, por-
que Ele é bom;/ eterna é a sua 
misericórdia!
— Dai graças ao Senhor, porque 
Ele é bom;/ eterna é a sua mise-
ricórdia!
— A casa de Israel agora o diga:/ 
“Eterna é a sua misericórdia!”/ 
A casa de Aarão agora o diga:/ 
“Eterna é a sua misericórdia!”/ Os 
que temem o Senhor agora o di-
gam:/ “Eterna é a sua misericór-
dia!”
— Empurram-me, tentando der-
rubar-me,/ mas veio o Senhor em 
meu socorro./ O Senhor é minha 
força e o meu canto,/ e tornou-se 
para mim o Salvador./ “Clamores 
de alegria e de vitória/ ressoem 
pelas tendas dos fiéis”. 
— “A pedra que os pedreiros 
rejeitaram / tornou-se agora a 
pedra angular”./ Pelo Senhor é 
que foi feito tudo isso:/ Que ma-
ravilhas ele fez a nossos olhos!/ 
Este é o dia que o Senhor fez 
para nós,/ alegremo-nos e nele 
exultemos!

7. Segunda Leitura (1Pd 1,3-9)
L. 3: Leitura da Primeira Carta de 
São Pedro:

3Bendito seja Deus, Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo. Em 
sua grande misericórdia, pela res-
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surreição de Jesus Cristo dentre 
os mortos, ele nos fez nascer de 
novo, para uma esperança viva, 
4para uma herança incorruptível, 
que não se mancha nem murcha, 
e que é reservada para vós nos 
céus.

5Graças à fé, e pelo poder de 
Deus, vós fostes guardados para 
a salvação que deve manifestar-
-se nos últimos tempos. 6Isto é 
motivo de alegria para vós, em-
bora seja necessário que agora 
fiqueis por algum tempo aflitos, 
por causa de várias provações. 
7Deste modo, a vossa fé será 
provada como sendo verdadeira 
— mais preciosa que o ouro pe-
recível, que é provado no fogo — 
e alcançará louvor, honra e glória 
no dia da manifestação de Jesus 
Cristo.

8Sem ter visto o Senhor, vós o 
amais. Sem o ver ainda, nele acre-
ditais. Isso será para vós fonte de 
alegria indizível e gloriosa, 9pois 
obtereis aquilo em que acreditais: 
a vossa salvação. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Acreditaste, Tomé, porque me 
viste. Felizes os que creram sem 
ter visto!

9. Evangelho (Jo 20,19-31)
(Se houver Ministro da Palavra na 

Comunidade, ele proclama o Evange-
lho e faz a reflexão.)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evange-
lho de Jesus Cristo † segundo 
João.
— Glória a vós, Senhor.

19Ao anoitecer daquele dia, o 
primeiro da semana, estando fe-
chadas, por medo dos judeus, as 
portas do lugar onde os discípu-
los se encontravam, Jesus entrou 
e, pondo-se no meio deles, disse: 
“A paz esteja convosco”. 

20Depois dessas palavras, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Então os discípulos se alegra-
ram por verem o Senhor. 21No-
vamente, Jesus disse: “A paz 
esteja convosco. Como o Pai 
me enviou, também eu vos en-
vio”. 22E, depois de ter dito isso, 
soprou sobre eles e disse: “Re-
cebei o Espírito Santo. 23A quem 
perdoardes os pecados, eles 
lhes serão perdoados; a quem 
os não perdoardes, eles lhes se-
rão retidos”. 

24Tomé, chamado Dídimo, que 
era um dos doze, não estava com 
eles quando Jesus veio. 25Os ou-
tros discípulos contaram-lhe de-
pois: 

“Vimos o Senhor!” Mas Tomé 
disse-lhes: “Se eu não vir a marca 
dos pregos em suas mãos, se eu 
não puser o dedo nas marcas dos 
pregos e não puser a mão no seu 
lado, não acreditarei”. 

26Oito dias depois, encontra-
vam-se os discípulos novamen-
te reunidos em casa, e Tomé 
estava com eles. Estando fe-
chadas as portas, Jesus entrou, 
pôs-se no meio deles e disse: “A 
paz esteja convosco”. 27Depois 
disse a Tomé: “Põe o teu dedo 
aqui e olha as minhas mãos. Es-
tende a tua mão e coloca-a no 
meu lado. E não sejas incrédu-
lo, mas fiel”. 

28Tomé respondeu: “Meu Se-
nhor e meu Deus!” 29Jesus lhe 
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disse:  “Acreditaste, porque me 
viste? Bem-aventurados os que 
creram sem terem visto!” 30Jesus 
realizou muitos outros sinais dian-
te dos discípulos, que não estão 
escritos neste livro. 31Mas estes 
foram escritos para que acrediteis 
que Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus, e, para que, crendo, tenhais 
a vida em seu nome. 
— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor.

10. Meditação da Palavra 
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)

11. A Palavra nos leva à Fé 
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 Es-
pírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pi-
latos, foi crucificado, morto e 
sepultado. Desceu à mansão 
dos mortos, ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai 
todo-poderoso, donde há de 
vir a julgar os vivos e os mor-
tos. Creio no Espírito Santo; 
na Santa Igreja católica; na co-
munhão dos santos; na remis-
são dos pecados; na ressurrei-
ção da carne; na vida eterna. 
Amém.

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: Ó Pai Santo, vós que revelais 
vossa misericórdia por meio das 
feridas de vosso eterno Filho, 
ouvi vosso povo que vos clama: 
Senhor, por vossa misericórdia, 
ouvi-nos! 

1. REVIGORAI a ação missio-
nária da vossa Igreja, para que ela 
possa, com autoridade e autenti-
cidade profética, “nadar contra a 
corrente” da injustiça, da indife-
rença e da exclusão, rezemos.

2. ALEGRAI, pela graça da 
Ressurreição de vosso amado 
Filho, todos aqueles que foram 
chamados a vos servir em vossa 
Igreja, para que possam anunciar, 
com fervor, a copiosa redenção, 
rezemos.

3. FORTALECEI, com vosso 
Santo Espírito, todos os batiza-
dos, para que possam, diante 
dos desafios da vida em Comu-
nidade, testemunhar a fé por 
meio do discipulado, da oração, 
da partilha e da fraternidade, re-
zemos.

4. PERMITIS que os incrédu-
los toquem as feridas de vosso 
amado Filho, para que possam 
identificar o ressuscitado com o 
crucificado e assim sejam trans-
formados pela Páscoa de Cristo, 
rezemos.

5. (Outras intenções ou lem-
brar algum fato da vida da Comu-
nidade.)
D.: Ó Pai, acolhei nossas súpli-
cas e ajudai-nos a ser fiéis e per-
severantes em nosso Batismo. 
Por Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Ó Senhor, Deus e Pai, sabe-
mos que o sentido de nossa vida 
está na obediência a vós e na 
doação aos nossos irmãos. Por 
isso, queremos nesta hora, junto 
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de vosso altar, nossa oferta apre-
sentar. 
— Acolhei, Senhor, nossa vida, 
nossos dons.
D.: Senhor, diante de vosso altar 
reconhecemos que somos fracos 
na fé. O anoitecer nos amedronta, 
o sofrimento nos angustia, a soli-
dão nos apavora. Mas é isso que 
queremos oferecer, nossa vida 
com suas feridas. 
— Acolhei, Senhor, nossa vida, 
nossos dons. Amém.

14. Cântico dos Dons 
A terra, apavorada, emudeceu
A terra, apavorada, emude-

ceu quando Deus se levantou 
para julgar e libertar os oprimi-
dos desta terra.

1. Sede bendito, Senhor Deus 
de nossos pais. A vós, louvor, 
honra e glória eternamente! Sede 
bendito, nome santo e glorioso. A 
vós, louvor, honra e glória eterna-
mente!

2. No templo santo onde reful-
ge a vossa glória. A vós, louvor, 
honra e glória eternamente! E em 
vosso trono de poder vitorioso, a 
vós, louvor, honra e glória eterna-
mente!

15. Louvor à Palavra
D.: Vamos louvar o Senhor reco-
nhecendo seu rosto, neste Do-
mingo da Misericórdia, que res-
plandece em cada face humana. 
Bendita seja a misericórdia do 
Senhor, nosso Deus, que nos faz 
viver de novo. 
L. 3: Jesus Cristo é o rosto da mi-
sericórdia do Pai. 
— Jesus, eu confio em vós.
L. 3: Contemplemos o mistério da 
misericórdia, fonte de alegria, de 

serenidade e paz. É condição da 
nossa salvação.
— Jesus, eu confio em vós.
L. 3: A misericórdia nos revela o 
mistério da Santíssima Trindade.
— Jesus, eu confio em vós.
L. 3: A misericórdia é o caminho 
que une Deus e nossa humani-
dade porque nos abre o coração 
à esperança de sermos amados 
para sempre, apesar da limitação 
do nosso pecado.
— Jesus, eu confio em vós.
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente,
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito,
— pelos séculos dos séculos. 
Amém.
D.: Glória à Santíssima Trindade.
— Porque sua misericórdia dura 
por toda a eternidade. Amém. 
Aleluia.

(O Santíssimo é trazido para o 
altar e reza-se conforme abaixo. A 
Comunidade que não tem a Reserva 
Eucarística faz um momento de Ação 
de Graças, de Partilha da vida. A 
Equipe da Celebração prepara esse 
momento.)

L. 2: O Ressuscitado deseja per-
manecer entre nós. Na Eucaristia, 
Ele revela o rosto misericordioso 
do Pai, o qual nunca abandona 
os seus filhos. Não precisamos 
temer a morte, pois Ele vive entre 
nós. Alegres e confiantes na sua 
Ressurreição, o acolhemos entre 
nós.

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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16. Oração do Pai-Nosso
D.: Guiados pelos ensinamen-
tos daquele que nos tirou das 
trevas do pecado e “nos fez 
nascer de novo para uma espe-
rança viva”, rezemos a uma só 
voz: 
— PAI NOSSO... 

17. Oração da Paz
L. 3: A misericórdia do Senhor 
nos dá a paz, pois ela é a justi-
ça divina. A misericórdia é paz, 
pois ela é o próprio Senhor junto 
de nós, e nos acolhendo em seu 
amor.
D.: Senhor Jesus Cristo, disses-
tes aos vossos Apóstolos: eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca-
dos, mas a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudemo-nos uns aos outros 
com um sinal fraterno.

18. Comunhão
D.: Obrigado, Senhor, por vossa 
presença entre nós. Vós sois nos-
sa misericórdia. Conservai-nos 
sempre bem junto de vós.
M.: “Dai graças ao Senhor porque 
ele é bom; eterna é a sua mise-
ricórdia.” Eis o Cordeiro de Deus 
que tira nossos pecados e reani-
ma a nossa vida para construir-
mos em Comunidade um mundo 
novo. 
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-

da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a). 

19. Cântico da Comunhão
(Cantos do Evangelho, v. 2 – 

Paulus)
Com teu dedo vem tocar
Com teu dedo vem tocar as 

minhas mãos. Coloca a tua mão 
no lado aberto, e não sejas um 
incrédulo, Tomé, mas tenha fé, 
aleluia!

1. Dai graças ao Senhor, por-
que ele é bom! “Eterna é a sua 
misericórdia!” A casa de Israel 
agora o diga: “Eterna é a sua mi-
sericórdia!”

2. É melhor buscar refúgio 
no Senhor do que pôr no ser 
humano a esperança; é melhor 
buscar refúgio no Senhor do 
que contar com os poderosos 
deste mundo! 

3. O Senhor é minha força e o 
meu canto e tornou-se para mim 
o Salvador. Clamores de alegria 
e de vitória ressoem pelas tendas 
dos fiéis. 

4. A mão direita do Senhor fez 
maravilhas, a mão direita do Se-
nhor me levantou. Não morrerei, 
mas ao contrário, viverei para can-
tar as grandes obras do Senhor!

20. Oração de 
      Agradecimento
D.: Ó Senhor, como é bom estar-
mos aqui reunidos em Comunida-
de, pois assim fortalecestes, pela 
glória da Ressurreição de vosso 
amado Filho, nossa missão de 
batizados junto dos pequenos e 
excluídos. 
— Obrigado, Senhor, por nos 
amardes com tanto amor e ca-
rinho.
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A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO

D.: Obrigado, Senhor, por vossa 
fidelidade para conosco. Quere-
mos, com a vossa graça, ser fiéis 
e inabaláveis diante dos desafios 
que surgem em nossa missão de 
batizados. 
— Obrigado, Senhor, por vossa 
presença amiga e fiel. 
D.: Fortalecidos pela Palavra 
que nos santifica e saciados 
pelo pão do céu, que cura, li-
berta e salva, queremos ser 
perseverantes na fé. Por Cristo, 
Senhor nosso. 
— Amém. Assim seja.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

21. Bênção e Despedida
D.: Ó céus, fazei chover sobre 
nós, a misericórdia e a paz.
— Amém.

D.: Olhai para nós, Senhor, e dai-
-nos a paz de vossa misericórdia.
— Amém.
D.: O Senhor esteja conosco para 
nos guardar e nos abençoar. 
— Ele está vivo no meio de nós.
D.: O Senhor, luz das nações, forta-
leça a nossa vida de Comunidade. 
— Amém.
D.: Pela intercessão da bem-aven-
turada Virgem Maria, Mãe do Belo 
Amor, derrame sobre nós a vossa 
bênção.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: O Senhor, fonte de toda sabe-
doria, ajude-nos a manter a es-
perança, o amor, a solidariedade, 
vivendo com alegria, coerência e 
fidelidade nosso Batismo. Vamos 
em paz, unidos como irmãos, e o 
Senhor nos acompanhe. 
— Graças a Deus!

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia XVI – Páscoa Ano A – CNBB/Can-
tos do Evangelho, v. 2, Paulus. 
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Vem, estende a tua mão e to-
que as minhas feridas!

A liturgia de hoje nos apre-
senta o rosto da Comunidade 
cristã, a qual nasce da cruz e 
da Ressurreição de Jesus. De 
imediato, na Primeira Leitura 
encontramos traços de cristãos 
ideais, cuja autenticidade pode 
ser comprovada por suas práti-
cas cotidianas: oração, partilha, 
doação, serviço e fraternidade. 
Já no Evangelho, encontramos 
o processo de conversão dos 
discípulos. Deixando transpare-
cer o medo, a insegurança, as 
dúvidas e as tristezas, eles reco-
nheceram, nas feridas do Res-
suscitado, suas próprias misé-
rias, e puderam se alegrar com 
a presença de um Deus amigo, 
tão humano e tão divino.

O episódio da cruz foi de-
cepcionante para os discípulos. 
Ensimesmados nas próprias 
expectativas, aqueles homens 
perderam as esperanças. Olha-
vam para os feitos do Nazareno 
como um projeto fracassado, 
derrotado pela morte. Certamen-
te não tinham mais o que espe-
rar. Por sua vez, quando reuni-
dos em Comunidade, acabaram 
por compreender o mistério da 
salvação: o próprio Ressuscita-
do se pôs no meio deles e “lhes 
mostrou as mãos e o lado”. Ao 
apresentar suas feridas, Jesus 
quer se identificar com a Comu-
nidade discipular. Reconhece-se 
o Ressuscitado, pois ele traz em 
seu corpo as marcas da Paixão. 

Conta-se que certa vez Sa-
tanás apareceu a São Martinho 
na figura de Jesus. Era belo, re-
vestido de glória e esplendor. O 
Santo, ao ver aquela figura tão 
extasiante, logo se questionou: 
meu Senhor, se de fato és Deus, 
onde estão as tuas feridas? As 
feridas de Jesus desvelam a sua 
verdadeira face: humano e di-
vino. Ao apresentar a nós suas 
feridas, cristãos do século XXI, 
Jesus nos encoraja para a ver-
dade, de modo que possamos 
retirar as nossas maquiagens, 
revelando a nós mesmos e aos 
outros a nossa verdadeira face, 
por vezes, chagada pelas feri-
das do passado. 

Tomé, o discípulo descrente, 
precisou pôr a mão nas feridas 
do Mestre para que as suas 
próprias fossem abertas e cura-
das. Aquilo que não assumimos 
como nosso jamais poderá ser 
redimido. A verdadeira cura inte-
rior começa quando permitimos 
ser tocados pelo amor de Deus. 
Muitos cristãos deixam a Igreja e 
abandonam a fé ensimesmados 
nas próprias decepções. Sequer 
permitem que a Igreja tenha as 
suas feridas. Esquecem que ela 
é constituída de homens e mu-
lheres errantes que estão em 
busca da santidade (LG § 65). 
Ao apresentar ao mundo suas 
feridas, a Igreja se identifica 
com o Ressuscitado e abre seu 
coração para a verdadeira con-
versão. 

Fr. Rimar César Diniz, C.Ss.R.

VIVENDO A PALAVRA

Livreto CP - Março_Abril 2020 - Roxo.indd   100 08/11/2019   13:37:18



101

DIA   

A PALAVRA 
NOS CONVOCA
Reunidos com Jesus

26 de Abril 
3º DOMINGO DA PÁSCOA 

(Cor Litúrgica: Branca)

Como é bom estarmos juntos na Comunidade. 
É sempre motivo de alegria. Bem-vindos! Na 
mesa da Palavra partilhamos as alegrias, as 
tristezas, mas também as esperanças de um 
mundo renovado na fraternidade dos irmãos.  
Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas 
são alcançados pelo Cristo, que caminha com 
eles, explica-lhes as Escrituras e parte o pão. 
Também nós, reunidos em Comunidade, ou-
vimos sua Palavra e partimos o Pão da vida. 
Mas, de fato, como reconhecemos a presença 
de Cristo? Ele não pode ser um estranho para 
a Comunidade, nem para cada um de nós. Ele 
está presente na Palavra, na Eucaristia, nos 

gestos nobres que edificam a vida e o Reino. 
(O Animador que faz a motivação inicial pode ainda mencionar os fatos, aconte-
cimentos e realidades da Comunidade. São os fatos da vida. Após isso, segue a 
procissão inicial.)

1. Cântico Inicial
Na verdade, o Cristo ressuscitou
Na verdade, o Cristo ressus-

citou, aleluia! A ele o poder e a 
glória pelos séculos eternos!

1. Senhor, vós me sondais e 
conheceis, sabeis quando me 
sento ou me levanto. A ele o po-
der e a glória pelos séculos eter-
nos!

2. Percebeis quando me deito 
e quando eu ando, os meus cami-
nhos vos são todos conhecidos. A 
ele o poder e a glória pelos sécu-
los eternos!

2. Saudação
D.: É graça divina estarmos reuni-
dos no Senhor. Por isso, com mui-

ta fé e alegria no coração, inicie-
mos nossa celebração invocando 
a Santíssima Trindade.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: O Senhor, que nos consola 
com sua misericórdia, nos dê a 
paz, a harmonia e a alegria de 
viver e de servi-lo com generosi-
dade.
— Nós vos bendizemos, Se-
nhor, pois nos reunis no amor 
de Cristo, vosso Filho Ressus-
citado. Amém.

3. A Palavra nos reconcilia
D.: A misericórdia do Pai é gerada 
no amor do Filho, que nos abraça 
e nos perdoa. Confiantes de que 
seremos perdoados, peçamos o 
perdão. (Silêncio)
L. 1: Por causa de nossos desen-
cantos com a vida e pela falta de 
esperança. 
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— Senhor, tende piedade de nós.
L. 1: Porque cultivamos em nós 
ilusões passageiras e não o amor 
verdadeiro e redentor. 
— Cristo, tende piedade de nós.
L. 1: Por causa de nossos desâni-
mos nas dificuldades que encon-
tramos.
— Senhor, tende piedade de nós.
D.: Porque não prestamos aten-
ção em vossa presença na Pala-
vra e na Eucaristia. 
— Cristo, tende piedade de nós.
D.: Conservai-nos, Senhor Deus, 
no caminho de vosso Filho, e al-
cançando a graça de vosso per-
dão, sejamos ressuscitados com 
Ele. Pelo mesmo Cristo, vosso 
Filho Ressuscitado e Senhor 
nosso.
— Amém.

4. Louvação
D.: Elevemos ao céu nosso louvor 
agradecido ao Pai, que nos ama 
tanto em seu Filho Jesus.
— Glória a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imen-
sa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de 
nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós 
sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

L. 2: Peçamos a luz do Espírito 
Santo para continuarmos a mis-
são de anunciar o Evangelho, a 
exemplo dos discípulos que reco-
nheceram o Ressuscitado. 
— Fica conosco Senhor, pois já 
é tarde e a noite vem chegando.
L. 2: É no meio da Comunida-
de que Jesus se manifesta ple-
namente. Ele nos convida para 
deixarmos para trás o medo, a 
insegurança e o desespero, pois 
a presença dele renova o sentido 
da vida. 
— Fica conosco Senhor, pois já 
é tarde e a noite vem chegando.
L. 2: A passagem da vida de pe-
cado para uma vida santa, se-
gundo São Pedro, é um processo 
contínuo que o cristão assume 
como projeto de vida, em meio 
aos sofrimentos e riscos.
— Fica conosco Senhor, pois já 
é tarde e a noite vem chegando.
L. 2: Deus não quer que fiquemos 
presos ao passado, nos culpando 
por aquilo que Ele já nos perdoou. 
Com os olhos fixos no Ressuscita-
do, sigamos confiantes anuncian-
do o Reino. 
— Bendita seja vossa Palavra, 
Senhor, e benditos sejam os que 
a escutam com amor. Amém.

5. Primeira Leitura 
     (At 2,14.22-33) 
L. 1: Leitura dos Atos dos Após-
tolos:

No dia de Pentecostes, 14Pe-
dro de pé, junto com os onze 
apóstolos, levantou a voz e falou 
à multidão: 22“Homens de Israel, 
escutai estas palavras: Jesus de 

LITURGIA DA PALAVRA
Ouvir e AcOlher
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Nazaré foi um homem aprova-
do por Deus, junto de vós, pelos 
milagres, prodígios e sinais que 
Deus realizou, por meio dele, en-
tre vós. Tudo isto vós bem o sa-
beis. 23Deus, em seu desígnio e 
previsão, determinou que Jesus 
fosse entregue pelas mãos dos 
ímpios, e vós o matastes, pregan-
do-o numa cruz. 24Mas Deus res-
suscitou a Jesus, libertando-o das 
angústias da morte, porque não 
era possível que ela o dominasse. 
25Pois Davi dele diz: ‘Eu via sem-
pre o Senhor diante de mim, pois 
está à minha direita para eu não 
vacilar. 26Alegrou-se por isso meu 
coração e exultou minha língua 
e até minha carne repousará na 
esperança. 27Porque não deixarás 
minha alma na região dos mortos 
nem permitirás que teu Santo ex-
perimente corrupção. 28Deste-me 
a conhecer os caminhos da vida, 
e a tua presença me encherá de 
alegria’. 

29Irmãos, seja-me permitido di-
zer com franqueza que o patriarca 
Davi morreu e foi sepultado e seu 
sepulcro está entre nós até hoje. 
30Mas, sendo profeta, sabia que 
Deus lhe jurara solenemente que 
um de seus descendentes ocupa-
ria o trono. 31É, portanto, a ressur-
reição de Cristo que previu e anun-
ciou com as palavras: ‘Ele não foi 
abandonado na região dos mortos 
e sua carne não conheceu a cor-
rupção’. 32Com efeito, Deus res-
suscitou este mesmo Jesus e disto 
todos nós somos testemunhas.33E 
agora, exaltado pela direita de 
Deus, Jesus recebeu o Espírito 
Santo que fora prometido pelo Pai, 
e o derramou, como estais vendo 
e ouvindo”. — Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

6. Resposta à Palavra (Sl 15) 
L. 2: Vós me ensinais vosso ca-
minho para a vida;/ junto de vós 
felicidade sem limites!
— Vós me ensinais vosso cami-
nho para a vida;/ junto de vós 
felicidade sem limites!
— Guardai-me, ó Deus, porque 
em vós me refugio!/ Digo ao Se-
nhor: “Somente vós sois meu 
Senhor:/ nenhum bem eu posso 
achar fora de vós!”/ Ó Senhor, 
sois minha herança e minha taça,/ 
meu destino está seguro em vos-
sas mãos!
— Eu bendigo o Senhor, que me 
aconselha,/ e até de noite me ad-
verte o coração./ Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos,/ pois se 
o tenho a meu lado não vacilo. 
— Eis por que meu coração está 
em festa,/ minha alma rejubila de 
alegria,/ e até meu corpo no re-
pouso está tranquilo;/ pois não 
haveis de me deixar entregue à 
morte,/ nem vosso amigo conhe-
cer a corrupção. 
— Vós me ensinais vosso cami-
nho para a vida;/ junto a vós, feli-
cidade sem limites,/ delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!

7. Segunda Leitura 
    (1Pd 1,17-21)
L. 3: Leitura da Primeira Carta de 
São Pedro:

Caríssimos: 17Se invocais 
como Pai aquele que sem dis-
criminação julga a cada um de 
acordo com as suas obras, vivei 
então respeitando a Deus durante 
o tempo de vossa migração neste 
mundo.

18Sabeis que fostes resgatados 
da vida fútil herdada de vossos 
pais, não por meio de coisas pe-
recíveis, como a prata ou o ouro, 
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19mas pelo precioso sangue de 
Cristo, como de um cordeiro sem 
mancha nem defeito. 20Antes da 
criação do mundo, ele foi desti-
nado para isso, e neste final dos 
tempos, ele apareceu, por amor 
de vós. 21Por ele é que alcanças-
tes a fé em Deus. Deus o ressusci-
tou dos mortos e lhe deu a glória, 
e assim, a vossa fé e esperança 
estão em Deus. 
— Palavra do Senhor. 
— Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Aleluia! Aleluia! Aleluia!
— Senhor Jesus revelai-nos o 
sentido da Escritura; fazei o nosso 
coração arder quando falardes.

9. Evangelho (Lc 24,13-35)
D.: PROCLAMAÇÃO do Evangelho 
de Jesus Cristo † segundo Lucas.
— Glória a vós, Senhor.

13Naquele mesmo dia, o pri-
meiro da semana, dois dos dis-
cípulos de Jesus iam para um 
povoado, chamado Emaús, 
distante onze quilômetros de 
Jerusalém.14Conversavam sobre 
todas as coisas que tinham acon-
tecido. 15Enquanto conversavam 
e discutiam, o próprio Jesus se 
aproximou e começou a caminhar 
com eles. 16Os discípulos, porém, 
estavam como que cegos, e não o 
reconheceram. 17Então Jesus per-
guntou: “O que ides conversando 
pelo caminho?” 

Eles pararam, com o rosto tris-
te, 18e um deles, chamado Cléo-
fas, lhe disse: “Tu és o único pere-
grino em Jerusalém que não sabe 
o que lá aconteceu nestes últimos 
dias?” 19Ele perguntou: “O que 
foi?” Os discípulos responderam: 

“O que aconteceu com Jesus, 
o Nazareno, que foi um profeta 
poderoso em obras e palavras, 
diante de Deus e diante de todo 
o povo. 20Nossos sumos sacerdo-
tes e nossos chefes o entregaram 
para ser condenado à morte e o 
crucificaram. 21Nós esperávamos 
que ele fosse libertar Israel, mas, 
apesar de tudo isso, já faz três 
dias que todas essas coisas acon-
teceram! 

22É verdade que algumas mu-
lheres do nosso grupo nos deram 
um susto. Elas foram de madru-
gada ao túmulo 23e não encontra-
ram o corpo dele. Então voltaram, 
dizendo que tinham visto anjos e 
que estes afirmaram que Jesus 
está vivo. 24Alguns dos nossos fo-
ram ao túmulo e encontraram as 
coisas como as mulheres tinham 
dito. A ele, porém, ninguém o viu”. 
25Então Jesus lhes disse: “Como 
sois sem inteligência e lentos para 
crer em tudo o que os profetas fa-
laram! 26Será que o Cristo não de-
via sofrer tudo isso para entrar na 
sua glória?” 

27E, começando por Moisés e 
passando pelos Profetas, explica-
va aos discípulos todas as pas-
sagens da Escritura que falavam 
a respeito dele. 28Quando chega-
ram perto do povoado para onde 
iam, Jesus fez de conta que ia 
mais adiante. 29Eles, porém, insis-
tiram com Jesus, dizendo: “Fica 
conosco, pois já é tarde e a noite 
vem chegando!” 

Jesus entrou para ficar com 
eles. 30Quando se sentou à mesa 
com eles, tomou o pão, aben-
çoou-o, partiu-o e lhes distribuía. 
31Nisso os olhos dos discípulos se 
abriram e eles reconheceram Je-
sus. Jesus, porém, desapareceu 
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da frente deles. 32Então um disse 
ao outro: “Não estava ardendo o 
nosso coração, quando ele nos 
falava pelo caminho e nos expli-
cava as Escrituras?” 33Naquela 
mesma hora, eles se levantaram e 
voltaram para Jerusalém onde en-
contraram os Onze reunidos com 
os outros. 34E estes confirmaram: 
“Realmente, o Senhor ressuscitou 
e apareceu a Simão!” 35Então os 
dois contaram o que tinha aconte-
cido no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o 
pão. — Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor.

10. Meditação da Palavra 
(Meditação da Palavra no “Viven-

do a Palavra” – final da Celebração.)

11. A Palavra nos leva à Fé 
D.: Creio em Deus, que é nosso 
Pai todo-poderoso e tudo criou 
por amor de nós. Foi Ele quem 
fez o céu, a terra, o mar e tudo 
o que existe. Foi Ele quem fez o 
homem e a mulher à sua imagem 
e semelhança, para que vivessem 
em seu amor e fossem felizes. Ele 
é nosso Criador.
— Cremos, Senhor, nosso Deus, 
que sois nosso Pai e que nos fi-
zestes à vossa imagem e seme-
lhança para que vivêssemos em 
vosso amor.
D.: Creio em Jesus Cristo, Filho 
único do Pai, nosso Senhor, que 
foi concebido pelo Espírito Santo, 
nasceu da Virgem Maria. Ele nas-
ceu no meio de nós, nos ensinou 
o caminho do céu, sofreu, para 
nos salvar, nas mãos de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado. Mas ressuscitou ao ter-
ceiro dia e está junto do Pai. Ele é 
nosso Redentor.

— Cremos em Jesus Cristo, Fi-
lho único do Pai, que por nós 
nasceu, foi morto e sepultado, 
mas ressuscitou dentre os mor-
tos. Ele está junto do Pai e é 
nosso Redentor.
D.: Creio no Espírito Santo, tercei-
ra pessoa da Santíssima Trinda-
de, que nos santifica e nos redime 
de todo pecado. Creio na vida de 
união, de santidade, na ressurrei-
ção dos mortos, na vida eterna.
— Cremos no Espírito Santo san-
tificador, que nos inspira em nos-
sa santidade e nos conduz como 
povo de Deus nos caminhos que 
nos levam à vida eterna. Amém. 

12. A Palavra nos leva a rezar
D.: Participar da Mesa da Palavra 
e da Eucaristia é poder encontrar 
novo sentido para a vida e reno-
var a missão. Caminhemos com 
fé, unidos na fraternidade, e supli-
quemos ao Senhor, nosso Deus. 

1. FICAI conosco, Senhor, e 
que vossa presença desfaça as 
sombras terríveis do egoísmo e 
da infidelidade. 
— Ficai conosco, Senhor, e sal-
vai-nos!

2. FICAI conosco, Senhor, e fa-
zei-nos fortes e firmes na fraterni-
dade e na solidariedade humana.

3. FICAI conosco, Senhor, com 
nossas famílias, com as crianças 
e os jovens de nosso continente 
latino-americano.

4. FICAI conosco, Senhor, e 
com os mais “fracos” da socieda-
de: os indígenas, os negros, os 
pobres, os sem moradia.

5. (Outras intenções ou lembrar 
algum fato da vida da Comunidade.)
D.: Ó Deus, restabelecidos por 
vossa graça, não nos deixeis pe-
recer nesta vida e jamais nos des-
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viar do caminho de Cristo, vosso 
Filho Ressuscitado, que convos-
co vive e reina para sempre.
— Amém.

13. Ofertar os dons 
(Faz-se a oferta do Dízimo, ofertas 

para os pobres...)
D.: Conforme a Palavra que ouvi-
mos, sabemos o quanto somos 
amados e amparados por Deus 
que não faz acepção de pessoas. 
Mesmo que não percebamos a 
presença dele em nossa vida, 
sempre Ele está no meio de nós. 
— Ajudai-nos, Senhor, a amar 
e servir nossos irmãos neces-
sitados. 
D.: Ajudai-nos, Senhor, a partilhar 
o que temos com aqueles que 
não têm. Que possamos ainda 
com disponibilidade missionária 
colocar nossos dons a serviço da 
Comunidade.
— Ajudai-nos, Senhor, a amar e 
servir nossos irmãos necessita-
dos. Amém.

14. Cântico dos Dons 
A terra, apavorada, emudeceu
A terra, apavorada, emude-

ceu quando Deus se levantou 
para julgar e libertar os oprimi-
dos desta terra.

1. Sede bendito, Senhor Deus 
de nossos pais. A vós, louvor, 
honra e glória eternamente! Sede 
bendito, nome santo e glorioso. A 
vós, louvor, honra e glória eterna-
mente!

15. Louvor à Palavra
D.: Forte é a palavra “vida” em 
nossa mente. Queremos procla-
mar com força e gratidão o hino 
litúrgico, louvando o Cordeiro 
imolado, o Cristo Ressuscitado. 

— Jesus Ressuscitado é nosso 
Senhor e Salvador. 
L. 3: Cantai, cristãos, afinal: “Sal-
ve, ó vítima pascal!” Cordeiro ino-
cente, o Cristo abriu-nos do Pai o 
aprisco. 
— Jesus Ressuscitado é nosso 
Senhor e Salvador.
L. 3: Por toda ovelha imolado, do 
mundo lava o pecado. Duelam 
forte e mais forte: é a vida que en-
frenta a morte. 
— Jesus Ressuscitado é nosso 
Senhor e Salvador.
L. 3: O Rei da vida, cativo, é mor-
to, mas reina vivo! Responde, 
pois, ó Maria; no teu caminho o 
que havia?
— Jesus Ressuscitado é nosso 
Senhor e Salvador.
L. 3: Vi Cristo ressuscitado, o tú-
mulo abandonado. Os anjos da 
cor do sol, dobrado no chão o 
lençol...
— Jesus Ressuscitado é nosso 
Senhor e Salvador.
L. 3: O Cristo, que leva aos céus, 
caminha à frente dos seus! Res-
suscitou de verdade, o Rei, ó Cris-
to, piedade.
— Jesus Ressuscitado é nosso 
Senhor e Salvador.
D.: Demos glória a Deus Pai oni-
potente,
— e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso,
D.: e ao Espírito que habita em 
nosso peito,
— pelos séculos dos séculos. 
Amém.

(O Santíssimo é trazido para o altar 
e reza-se conforme abaixo. A Comuni-
dade que não tem a Reserva Eucarís-

A PALAVRA NOS 
LEVA À COMUNHÃO
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tica faz um momento de Ação de Gra-
ças, de Partilha da vida. A Equipe da 
Celebração prepara esse momento.)

L. 2: “Não ardia nosso coração 
enquanto Ele nos falava pelo ca-
minho e nos explicava as Escritu-
ras?” E eles, por sua vez, conta-
ram como o haviam reconhecido 
ao partir o pão. Acolhamos Jesus 
que não se cansa de permanecer 
entre nós. 

16. Oração do Pai-Nosso
D.: Não terá sentido em nossa 
vida rezar a oração do Pai-Nosso, 
se não formos capazes de parti-
lhar o pão que temos com os ne-
cessitados e se não perdoarmos 
aqueles que nos ofendem. Cons-
cientes, rezemos:
— PAI NOSSO...

17. Oração da Paz
L. 3: O perdão gera paz no co-
ração, a paz gera o amor que 
constrói a fraternidade. Peçamos 
a paz. 
D.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus com o Pai e o Espírito Santo. 
— Amém.
D.: A paz do Senhor esteja con-
vosco. 
— O amor de Cristo nos uniu.
D.: Saudemo-nos, como irmãos e 
irmãs, em Cristo Jesus. 

18. Comunhão
D.: O Senhor nos acolhe em sua 
bondade e misericórdia, como 
acolheu aos discípulos de Emaús. 

Ele vem a nós, muito antes de nos 
achegarmos a Ele. Contemple-
mos o Cristo na Eucaristia.
M.: Eis o Senhor que nos ama, nos 
acolhe e nos salva. Eis o Cristo 
Ressuscitado, Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. 
— Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a).
 
19. Cântico da Comunhão

(Cantos do Evangelho, v. 2 – Paulus)
Jesus tomou o pão durante a ceia
Antífona: Jesus tomou o pão 

durante a ceia, e dando graças 
partiu e deu a eles. 

Refrão: Foi então que os 
seus olhos se abriram, e a Je-
sus reconheceram, aleluia! (bis)

1. Aclamai o Senhor Deus, ó 
terra inteira, cantai salmos a seu 
nome glorioso! Vinde ver todas as 
obras do Senhor; seus prodígios 
estupendos entre os homens!

2. Exultemos de alegria no 
Senhor! Ele domina para sempre 
com poder e seus olhos estão fi-
xos sobre os povos: que os rebel-
des não se elevem contra ele! 

3. Nações, glorificai ao nosso 
Deus, anunciai em alta voz o seu 
louvor! É ele quem dá vida à nos-
sa vida e não permite que vacilem 
nossos pés. 

4. Em vossa casa entrarei com 
sacrifícios e cumprirei todos os vo-
tos que vos fiz; as promessas que 
meus lábios vos fizeram, e minha 
boca prometeu na minha angústia. 

20. Oração de 
      Agradecimento
D.: Rezemos com um coração 
carregado de gratidão para com o 
Senhor, Deus de Amor. 
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— Ao Senhor, nosso louvor e 
gratidão.
D.: Deus eterno, nós vos damos 
graças por vossos incontáveis be-
nefícios que nos concedeis, e por 
vosso amor sem fim. 
— Ao Senhor, nosso louvor e 
gratidão.
D.: Suba até vós, do mais pro-
fundo de nosso coração, um 
hino de louvor a vós que nos 
amais e nos amparais em vossa 
misericórdia. 
— Ao Senhor, nosso louvor e 
gratidão.
D.: Obrigado, Senhor, por vosso 
infinito amor, que podemos sentir 
em cada dia de nossa vida. Obri-
gado por vosso Filho Jesus, que 
vós o ressuscitastes dentre os 
mortos, pois foi Ele quem repartiu 
conosco sua vida, seu amor, e a 
salvação. 
— Ao Senhor, nosso louvor e 
gratidão, hoje e sempre. Amém.

(Antes da invocação da bênção 
podem-se fazer os comunicados à 
Comunidade.)

21. Bênção e Despedida
D.: Jesus, que caminhou entre os 
discípulos de Emaús, faça arder 
nosso coração de paz e de gra-
tidão.
— Amém.
D.: Como nos ensinou o apósto-
lo Pedro, sejam nossa fé e nossa 
esperança voltadas para nosso 
Senhor. 
— Amém.
D.: Não sejamos tardios em com-
preender as coisas de Deus, reco-
nhecendo Jesus no partir o pão 
com nossos irmãos e irmãs. 
— Amém.
D.: Abençoe-nos Deus que sem-
pre se põe ao nosso lado e cami-
nha conosco.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
D.: Na alegria da fé e da paz, nas-
cidas da fraternidade e solidarie-
dade, continuemos muito unidos 
na família e na Comunidade. Va-
mos em paz e o Deus da vida nos 
acompanhe.
— Graças a Deus!

Cânticos: Hinário Litúrgico – Litur-
gia XVI – Páscoa Ano A – CNBB/ Can-
tos do Evangelho, v. 2, Paulus. 

A PALAVRA NOS 
ENVIA À MISSÃO
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DIA   

Nada há de mais belo e sau-
dável do que se sentir renascido 
na ressurreição de Cristo. Beber 
da fonte eterna de amor vivifica-
dor e deixar-se envolver pelo Es-
pírito do Ressuscitado é o que 
devemos fazer sem cessar.

Os discípulos de Emaús es-
tavam fugindo de Jerusalém. Vi-
ram a morte de Cristo, mas não 
olharam para a esperança da 
ressurreição. O evangelista Lu-
cas nos mostra que esses dois 
discípulos voltavam tristes, ca-
bisbaixos, lastimosos por tudo o 
que havia acontecido. 

Mas, o Cristo ressuscitado 
caminha com eles, e abre-lhes 
o tesouro das Sagradas Escri-
turas, a ponto deles mesmos 
dizerem: “Não estava ardendo o 
nosso coração quando ele nos 
falava pelo caminho e nos ex-
plicava as Escrituras?” Jesus é 
convidado para ficar com eles: 
“Fica conosco, pois já é tarde e a 
noite vem chegando!” Jesus é o 
hóspede que hospeda e acolhe 
pacientemente. Parte com eles 
o pão, sinal claro e transparente 
de sua presença eucarística. Aí 
é que os olhos e o coração dos 
discípulos se abriram. A partilha 
da Palavra e do Pão se realizou. 

Jesus também lhes chamou 
a atenção: “Como sois sem in-
teligência e lentos para crer em 
tudo o que os profetas falaram! 
Será que o Cristo não devia so-
frer tudo isso para entrar na sua 
glória?” 

Quando não acolhemos a 
Palavra, também não compreen-
demos o mistério que o Senhor 
nos revela. A Palavra de Jesus 
aos discípulos de Emaús é tam-
bém para nós que ainda somos 
muito lentos para crer. Há quem 
aceita a Palavra revelada, mas 
as atitudes não correspondem 
com a verdadeira fé. Isso vale 
tanto para cada cristão, como 
também para uma Comunidade 
inteira.

É dádiva, presente divino ou-
vir a Palavra e participar da Eu-
caristia, pois nestes dois gestos 
sublimes da fé cristã o Cristo se 
faz presente inteiramente. Ele 
vem ao encontro dos marginali-
zados e necessitados, de quem 
está carregado de tristeza, 
como os discípulos de Emaús. 
A presença do Cristo nos ele-
va e nos dá alegria verdadeira-
mente. Se não nos adaptarmos 
à nova luz, a da ressurreição 
de Cristo, nossos olhos podem 
não se abrir e nosso coração 
pode não sentir a presença real 
do Ressuscitado. Palavra e Eu-
caristia são dons de si mesmo, 
de Cristo, que se oferecem sem 
cessar a nós, seu povo. Ele nos 
ama e sua Palavra revela-nos 
seu amor sem medida. 

Alimentemo-nos, pois, da Pa-
lavra e da Eucaristia, e vivamos 
a fé com alegria, com intensida-
de e maturidade.

Redação “Deus Conosco”
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LEITURA BÍBLICA SEMANAL

1ª Semana da Quaresma: Se-
gunda: Lv 19,1-2.11-18/ Sl 18/ Mt 
25,31-46. Terça: Is 55,10-11/ Sl 
33/ Mt 6,7-15. Quarta: Jn 3,1-10/ 
Sl 50/ Lc 11,29-32. Quinta: Ester 
14,1.3-5.12-14/ Sl 137/ Mt 7,7-12. 
Sexta: Ez 18,21-28/ Sl 129/ Mt 
5,20-26. Sábado: Dt 26,16-19/ Sl 
118/ Mt 5,43-48. Domingo: Gn 
12,1-4a/ Sl 32/ 2Tm 1,8b-10/ Mt 
17,1-9.

2ª Semana da Quaresma: Se-
gunda: Dn 9,4b-10/ Sl 78/ Lc 
6,36-38. Terça: Is 1,10.16-20/ Sl 
49/ Mt 23,1-12. Quarta: Jr 18,18-
20/ Sl 30/ Mt 20,17-28. Quinta: Jr 
17,5-10/ Sl 1/ Lc 16,19-31. Sexta: 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28/ Sl 104/ 
Mt 21,33-43.45-46. Sábado: Mq 
7,14-15.18-20/ Sl 102/ Lc 15,1-
3.11-32. Domingo: Ex 17,3-7/ Sl 
94/ Rm 5,1-2.5-8/ Jo 4,5-42.

3ª Semana da Quaresma: Se-
gunda: 2Rs 5,1-15a/ Sl 41/ Lc 
4,24-30. Terça: Dn 3,25.34-43/ 
Sl 24/ Mt 18,21-35. Quarta: 
Dt 4,1.5-9/ Sl 147/ Mt 5,17-19. 
Quinta: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16/ 
Sl 88/ Rm 4,13.16-18.22/ Mt 
1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51a. 
Sexta: Os 14,2-10/ Sl 80/ Mc 
12,28b-34. Sábado: Os 6,1-6/ Sl 
50/ Lc 18,9-14. Domingo: 1Sm 
16,1b.6-7.10-13a/ Sl 22/ Ef 5,8-
14/ Jo 9,1-41.

4ª Semana da Quaresma: Se-
gunda: Is 65,17-21/ Sl 29/ Jo 4,43-
54. Terça: Ez 47,1-9.12/ Sl 45/ Jo 
5,1-16. Quarta: Is 7,10-14;8,10/ Sl 
39/ Hb 10,4-10/ Lc 1,26-38. Quin-
ta: Êx 32,7-14/ Sl 105/ Jo 5,31-47. 

Sexta: Sb 2,1a.12-22/ Sl 33/ Jo 
7,1-2.10.25-30. Sábado: Jr 11,18-
20/ Sl 7/ Jo 7,40-53. Domingo: Ez 
37,12-14/ Sl 129/ Rm 8,8-11/Jo 
11,1-45.

5ª Semana da Quaresma: Se-
gunda: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-
62/ Sl 22/ Jo 8,1-11. Terça: Nm 
21,4-9/ Sl 101/ Jo 8,21-30. Quar-
ta: Dn 3,14-20.91-92.95/ Ct.: Dn 3/ 
Jo 8,31-42. Quinta: Gn 17,3-9/ Sl 
104/ Jo 8,51-59. Sexta: Jr 20,10-
13/ Sl 17/ Jo 10,31-42. Sábado: Ez 
37,21-28; Ct.: Jr 31/ Jo 11,45-57. 
Domingo: Is 50,4-7/ Sl 21/ Fl 2,6-
11/ Mt 26,14-27,66 ou 27,11-54.

5ª Semana Santa: Segunda: Is 
42,1-7/ Sl 26/ Jo 12,1-11. Terça: Is 
49,1-6/ Sl 70/ Jo 13,21-33.36-38. 
Quarta: Is 50,4-9/ Sl 68/ Mt 26,14-
25. Quinta: Êx 12,1-8.11-14/ Sl 
115/ 1Cor 11,23-26/ Jo 13,1-15. 
Sexta: Is 52,13-53,12/ Sl 30/ Hb 
4,14-16;5,7-9/ Jo 18,1-19,42. Sá-
bado: Gn 1,1-2,2 ou Gn 1, 1. 26-
31a/ Sl 103/ Gn 22, 1-18 ou Gn 
22,1-2. 9a.10-13.15-18/ Sl 15/ Êx 
14, 15-15, 1/ Ct. Êx 15/ Rm 6,3-11/ 
Sl 117/ Mt 28,1-10. Domingo: At 
10,34-43/ Sl 117/ Cl 3,1-4 ou 1Cor 
5,6b-8/ Jo 20,1-9.

1ª Semana da Páscoa: Segunda: 
At 2,14.22-33/ Sl 15/ Mt 28,8-15. 
Terça: At 2,36-41/ Sl 32/ Jo 20,11-
18.  Quarta: At 3,1-10/ Sl 104/ Lc 
24,13-35. Quinta: At 3,11-26/ Sl 8/ 
Lc 24,35-48. Sexta: At 4,1-12/ Sl 
117/ Jo 21,1-14.  Sábado: At 4,13-
21/ Sl 117/ Mc 16,9-15. Domingo: 
At 2,42-47/ Sl 117/ 1Jo 1,3-9/ Jo 
20,19-31.
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2ª Semana da Páscoa: Segun-
da: At 4,23-31/Sl 2/Jo 3,1-8. Ter-
ça: 1Pd 5,5b-14/Sl 88/Mc 16,15-
20. Quarta: At 5,17-26/Sl 33/Jo 
3,16-21. Quinta: At 5,27-33/Sl 33/
Jo 3,31-36. Sexta: At 5,34-42/Sl 
26/Jo 6,1-15. Sábado: At 6,1-7/
Sl 32/Jo 6,16-21. Domingo: At 
2,14.22-33/Sl 15/1Pd 1,17-21/Lc 
24,13-35.

3ª Semana da Páscoa: Segun-
da: At 6,8-15/ Sl 118/ Jo 6,22-29. 
Terça: At 7,51-8,1a/ Sl30/ Jo 6,30-
35. Quarta: At 8,1b-8/ Sl 65/ Jo 
6,35-40. Quinta: At 8,26-40/ Sl 5/ 
Jo 6,44-51. Sexta: At 9,1-20/ Sl 
116/ Jo 6,52-59. Sábado: At 9,31-
42/ Sl 115/ Jo 6, 60-69. Domingo: 
At 2, 14a.36-41/ Sl 22/ 1Pd 2,20b-
25/ Jo 10,1-10.
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BAIXE NOSSO APLICATIVO DEUS CONOSCO

DISPONÍVEL NO DISPONÍVEL NO

Como podemos ajudar
na sua Pastoral Paroquial?

Telefones: (12) 3104-2057  |  (12) 99718-9970
formacao.deusconosco@editorasantuario.com.br

0800 16 0004
editorasantuario.com.br
0800 16 0004
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brou a última Ceia com seus 
discípulos e pediu-lhes que 
fizessem a mesma coisa que 
Ele fez.

O sacerdote é uma pessoa 
humana, com suas qualidades 
e defeitos, mas Deus o chamou 
para presidir uma Comunida-
de “como o irmão mais velho 
de uma família”. Sua vocação é 
para dedicar seu amor a muitos, 
e deve estar livre para servir bem 
ao povo de Deus. Por isso que 
o padre não se casa, para estar 
com maior disposição em servir 
o Povo de Deus. A vocação sa-
cerdotal é uma vocação para o 
serviço.

Vejamos: “O presbítero anun-
cia o Reino de Deus que se ini-
cia neste mundo e chegará à 
plenitude quando Cristo vier no 
fim dos tempos. Para servir a 
esse Reino abandona tudo para 
seguir seu Senhor. Sinal dessa 
entrega total é o celibato (= dei-
xar de formar uma família), dom 
do próprio Cristo e sinal de uma 
generosa e livre dedicação ao 
serviço dos homens”, ensina-nos 
o Documento de Puebla, no nú-
mero 692. Assim, o padre está 
comprometido plenamente com 
o Reino de Deus, está livre para 
servir melhor a Deus.

O sacerdote é chamado por 
Deus para servi-lo plenamen-
te, dedicando-se ao serviço do 
Reino, cuidando do rebanho 
que lhe foi confiado.

Deus convida continuamente 
seus filhos e filhas para que vivam 
com dignidade sua vocação. A 
cada um de nós Deus concede 
seus dons para que sejam colo-
cados a serviço do Reino, e assim 
todo o Povo de Deus seja edifi-
cado. Temos, portanto, uma res-
ponsabilidade diante de Deus e 
diante de seu povo, como de nós 
mesmos.

Jesus, quando realizava a últi-
ma ceia com seus discípulos, ins-
tituiu o Sacramento da Ordem, 
para que eles fossem fiéis servi-
dores do Reino do céu. O sacra-
mento da Ordem é constituído de 
três graus:

1. Diaconato = palavra que 
significa: os servidores.

2. Presbiterato = palavra que 
significa: os mais velhos.

3. Episcopado = palavra que 
significa: supervisor.

Esses três graus sacerdotais 
são conferidos pelo sacramento 
da Ordem.

Os bispos são legítimos suces-
sores dos apóstolos. Os apósto-
los tinham seus discípulos e aju-
dantes de evangelização, como 
hoje os bispos têm como seus 
legítimos servidores os padres e 
os diáconos. Tudo, porém, é para 
que o Povo de Deus seja orga-
nizado e assim o Reino torne-se 
imediatamente transparente dian-
te de todos nós.

O sacramento da Ordem foi 
instituído por Cristo na Quinta-
-Feira Santa, quando Ele cele-

FORMAÇÃO LITÚRGICA
(Um pouco de Formação Litúrgico-Sacramental)
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MOMENTOS ORANTES

VISITA E COMUNHÃO DOS ENFERMOS E IDOSOS

(É salutar que a família do(a) doente ou idoso(a) prepare numa mesinha ou 
outro lugar conveniente para que o Ministro coloque o Santíssimo Sacramento: 

uma toalha limpa, uma vela, uma flor... Jesus merece nosso carinho!)

— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo.
— Amém.
— A graça de nosso Senhor Je-
sus Cristo, o amor do Pai, e a co-
munhão do Espírito Santo este-
jam convosco.
— Bendito seja Deus, que nos 
reúne no amor de seu Filho Je-
sus Cristo!
— A paz que vem do Senhor, es-
teja nesta casa.
— E com todos os que nela moram!

MOMENTO PENITENCIAL

— Peçamos perdão ao Senhor, 
para que sejamos animados e for-
tificados em sua misericórdia.  
— Senhor, tende piedade de nós.
— Senhor, tende piedade de nós!
— Cristo, tende piedade de nós.
— Cristo, tende piedade de nós!
— Senhor, tende piedade de nós.
— Senhor, tende piedade de nós!

ORAÇÃO: Ó Deus, que realizastes a 
obra da redenção no mistério pascal 
de vosso Filho, fazei-nos sentir a 
graça de vosso amor e de vossa 
misericórdia, dando-nos a saúde e a 
paz. Por Cristo, nosso Senhor.

PALAVRA DE DEUS

(Faz-se a proclamação do evange-
lho do dia, ou escolhe-se dentre es-
tas: Jo 6,54-59; Jo 14,6; Jo 14,27; Jo 
15,4-5; 1Cor 11,26.)

PAI-NOSSO

— Confiamos no Deus que é Pai, 
por isso, rezemos unidos a ora-
ção que o Senhor nos ensinou: 
Pai nosso...
— Eis o Filho de Deus, nosso Re-
dentor, Pão da vida eterna! Eis o 
Cordeiro de Deus que tira o peca-
do do mundo.
— Senhor eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

(O Ministro apresenta o Ss. Sacra-
mento e diz:)
— O Corpo de Cristo!

(Se for oportuno, faz-se um instan-
te de silêncio, após a comunhão.)

ORAÇÃO: Senhor Deus e Pai, 
fazei-nos viver de tal modo unidos 
em Cristo, que tenhamos a alegria 
de produzir muitos frutos para a 

Na próxima edição deste livreto 
de Celebrações, vamos continuar 
aprofundando esse sacramen-
to da Ordem, deixado por Jesus, 
para que houvessem Ministros 
santos e irrepreensíveis por todos 

os cantos e recantos da terra. De-
vemos fazer nossa parte, incenti-
vando, rezando e promovendo tão 
nobre dom entre nós. Façamos 
nossa parte porque Deus jamais 
deixa de fazer a sua.
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CELEBRAÇÃO DAS EXÉQUIAS
(Ministério das Exéquias)

salvação do mundo. Vós, que vi-
veis e reinais para sempre.  
— Amém.

INVOCAÇÃO DA BÊNÇÃO

— Derramai, Senhor Deus, so-
bre nós aqui reunidos, vossa 

bênção e vossa paz, e conser-
vai-nos na saúde do corpo e da 
alma.
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo! Amém.
— Permaneçamos firmes na fé e 
na paz do Senhor.
— Amém.

— Em nome do Pai † do Filho e do 
Espírito Santo.
— Amém.
— Nós nos reunimos neste mo-
mento por causa de nossa fé 
na ressurreição de Jesus. Es-
tamos reunidos para rezar por 
N., que terminou sua caminha-
da na terra. Com nossas preces 
suplicamos ao Senhor sua mi-
sericórdia por este(a) nosso(a) 
irmão(ã). Que o Senhor venha 
em seu auxílio e lhe conceda a 
paz eterna. 

Rezemos com fé e esperança o 
Salmo 22:
— O Senhor é meu Pastor, nada 
me falta!
— O Senhor é meu Pastor, nada 
me falta!
— Ele me leva até águas tranqui-
las e refaz as minhas forças: pelos 
bons caminhos me conduz, por 
amor de seu nome. Ainda que 
eu passe pelo vale da morte, ne-
nhum mal temerei, porque estais 
comigo: vosso bordão e vosso 
cajado me dão segurança.
— Preparais a mesa para mim na 
presença do inimigo; sobre minha 
cabeça derramais perfume, minha 
taça me enche de alegria. Graça e 
ventura me seguirão todos os dias 

da minha vida; e habitarei na casa 
do Senhor enquanto durarem os 
meus dias.

Oração: Ouvi, ó Pai, as nossas 
preces: sede misericordioso para 
com o vosso servo (a vossa serva) 
N. que chamastes deste mundo. 
Concedei-lhe a luz e a paz no con-
vívio dos vossos santos e santas. 
Por Cristo, nosso Senhor.

PALAVRA DE DEUS

— Jo 11,21-27 / Jo 12,23-26
(Se oportuno, faz-se uma pequena 

reflexão)

PRECES DOS FIÉIS

Rezemos, com toda a Igreja, por 
este nosso irmão (por esta nossa 
irmã), para que alcance a bonda-
de e a misericórdia do Pai.

1. Vós, que chorastes sobre 
Lázaro, enxugai nossas lágrimas.
— Nós vos pedimos, Senhor!

2. Vós, que ressuscitastes os 
mortos, dai a vida eterna a esse 
nosso irmão (nossa irmã).

3. Vós, que prometestes o pa-
raíso ao bom ladrão arrependido, 
recebei no céu este nosso irmão 
(esta nossa irmã).

Livreto CP - Março_Abril 2020 - Roxo.indd   116 08/11/2019   13:37:23



117

VISITA AO SANTÍSSIMO E A  NOSSA SENHORA

4. Fortalecei, pela consolação 
da fé e pela esperança na vida 
eterna, a família entristecida, e re-
cebam também o apoio da comu-
nidade cristã.

5. (Outras intenções)
— Acolhei, Senhor, nosso Deus, 
as preces que vos fizemos, e em 
vossa misericórdia ajudai-nos a 
viver conforme vossa vontade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

ENCOMENDAÇÃO

Deus chamou para si o nosso 
irmão (a nossa irmã) N., e nós 
entregamos seu corpo à terra de 
onde veio. Mas Cristo, que res-

surgiu dos mortos, o transformará 
num corpo como o seu, glorifica-
do. Recomendamos, pois, con-
forme nossa fé cristã, este nosso 
irmão (esta nossa irmã), para que 
Ele o (a) receba em sua paz e lhe 
conceda a ressurreição do corpo 
no último dia.  

(Momento de silêncio para que as 
pessoas façam no coração sua ora-
ção.)

— Rezemos, juntos, a oração de 
Jesus: Pai nosso que estais nos 
céus...

(Neste momento o corpo pode ser 
aspergido com água benta.)

1. Acolhida – Canto – Exposi-
ção do Santíssimo.

2. Oração de Santo Afonso:
Meu Senhor Jesus Cristo, por 

amor a nós permaneceis dia e 
noite neste Sacramento. Cheio de 
misericórdia e de amor, esperais, 
chamais e acolheis a todos os 
que vêm visitar-vos.
— Nós cremos que vós estais 
presente no Sacramento do 
altar.

Nós vos adoramos do abismo 
de nosso nada e vos damos gra-
ças por todos os dons que nos 
destes. Especialmente pela en-
trega que fizestes de vós mesmo 
neste Sacramento e por nos ter-
des dado como protetora Maria, 
vossa Mãe.
— Nós vos agradecemos, Senhor, 
por nos terdes convidado a 
visitar-vos neste momento.

Saudamos o vosso coração 
sempre cheio de amor e o faze-

mos por três motivos: Primeiro, 
em agradecimento pelo grande 
dom que vós, neste Sacramento, 
nos fazeis de vós mesmo.
— Obrigado, Senhor, por todas 
as Eucaristias que são celebra-
das em todo o mundo.

Em segundo lugar, queremos 
vos desagravar pela indiferença 
e pelas ofensas que recebestes 
neste Sacramento. Enfim, quere-
mos, com esta visita, vos adorar 
em todos os altares do mundo, 
onde vossa presença neste Sa-
cramento é menos reverenciada e 
mais abandonada.
— Senhor, tende piedade da-
queles que vos desconhecem e 
não vos respeitam. 

Jesus, queremos amar-vos 
com todo o coração. Nós nos 
arrependemos de no passado 
ter tantas vezes desagradado 
a vossa bondade infinita. Com 
a vossa ajuda, nós nos propo-
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mos a não vos ofender mais no 
futuro.
— Senhor, perdoai-nos a nossa 
falta de amor a vós.

Neste momento, pobres como 
somos todos diante de vós, nós 
nos consagramos inteiramente a 
vós. Nós vos entregamos a nos-
sa vontade, os nossos afetos, os 
nossos desejos e tudo o que é 
nosso.
— Senhor, fazei de nós o que 
mais vos agradar.

Somente desejamos o vosso 
santo amor e a graça de nele 
perseverar para sempre. Que-
remos cumprir até o fim a vossa 
vontade.
— Senhor, fazei-nos viver no 
vosso amor.

Nós vos recomendamos to-
dos os falecidos, de modo es-
pecial os mais devotos do San-
tíssimo Sacramento e de Maria, 
vossa Mãe. Nós vos recomenda-
mos também todos os que vivem 
afastados de vós.
— Sede para todos Caminho, 
Verdade e Vida para sempre.

Enfim, Jesus, nosso Santís-
simo Redentor, unimos nossos 
afetos e pedidos aos do vosso 
coração cheio de amor. Assim 
unidos, nós os apresentamos 
ao vosso Pai e pedimos que, em 
vosso nome e pelo amor que 
vos tem, se digne de os aceitar 
e atender.
— Louvado seja o Santíssimo 
Sacramento do altar e a Virgem 
concebida sem pecado original.

Louvor a Nossa 
Senhora Aparecida
— Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil e nossa Mãe, queremos, 

neste momento, vos louvar e pedir 
vossa bênção e proteção. Quere-
mos louvar a Deus com vossas 
próprias palavras: 
— O Senhor fez em mim maravi-
lhas, santo é seu nome!
— A minha alma engrandece o 
Senhor e exulta meu espírito em 
Deus meu Salvador, porque olhou 
para a humildade de sua serva, 
doravante as gerações hão de 
chamar-me de Bendita.
— O Senhor fez em mim maravi-
lhas, santo é seu nome!
— O Poderoso fez em mim ma-
ravilhas e santo é seu nome! Seu 
amor para sempre se estende so-
bre aqueles que o temem.
— O Senhor fez em mim maravi-
lhas, santo é seu nome!
— Manifesta o poder de seu bra-
ço: dispersa os soberbos, derru-
ba os poderosos de seus tronos e 
eleva os humildes.
— O Senhor fez em mim maravi-
lhas, santo é seu nome!
— Sacia de bens os famintos, 
despede os ricos sem nada. 
Acolhe Israel seu servidor, fiel 
ao seu amor, como havia pro-
metido a nossos pais, em favor 
de Abraão e de seus filhos para 
sempre.
— O Senhor fez em mim maravi-
lhas, santo é seu nome!

Nossas Preces
— Louvemos a Deus Pai, que es-
colheu Maria para ser a Mãe de 
seu Filho Jesus e a deu por nossa 
Mãe. Peçamos confiantes:
— Senhora Aparecida, rogai a 
Deus por nós!
— Deus nosso Pai, que fizestes 
a Virgem Maria participar de ma-
neira toda especial no plano de 
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BÊNÇÃO DA FAMÍLIA

Salvação de seu Filho Jesus, que 
todos aceitemos Jesus como 
nosso caminho, nossa verdade e 
nossa vida.
— Senhora Aparecida, rogai a 
Deus por nós!
— Vós nos destes Maria por 
Mãe. Por sua intercessão 
concedei a cura aos doentes, 
o consolo aos tristes, o perdão 
aos pecadores, e a todos dai a 
salvação e a paz.
— Senhora Aparecida, rogai a 
Deus por nós!
— Fizestes de Maria a Mãe de 
misericórdia, concedei que seu 
amor de Mãe nos livre de todos os 
perigos e de toda maldade.

— Senhora Aparecida, rogai a 
Deus por nós!
— Vós quisestes que vosso 
Filho Jesus vivesse vida pobre e 
simples na casa de Maria e José, 
dai-nos a coragem de partilhar 
nossos bens com nossos irmãos 
necessitados.
— Senhora Aparecida, rogai a 
Deus por nós!
— Pai do céu, coroastes Maria 
Rainha do céu e da terra, con-
cedei a nós que a invocamos 
como Rainha e Senhora nossa 
a graça de viver na paz e na jus-
tiça.
— Senhora Aparecida, rogai a 
Deus por nós!

(A bênção pode ser rezada pela família: pai, mãe e filhos. Cada um 
poderá fazer uma parte, ou alguém dirige com a participação de todos. Deus 

abençoa quando estamos unidos em seu amor!).

— A paz esteja nesta casa!
— E com todos os que nela mo-
ram!
— Ficai conosco, Senhor, e 
acompanhai-nos. Ficai conos-
co, Senhor, porque as som-
bras vão se tornando densas 
ao nosso redor, e vós sois a luz 
em nossos corações... Vós nos 
confortais na fração do pão para 
anunciar aos nossos irmãos 
que na verdade vós ressusci-
tastes e nos destes a missão de 
ser testemunhas da vossa res-
surreição.
— Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!
— Ficai conosco, Senhor, quan-
do ao redor da nossa fé católica 
surgem as névoas da dúvida, do 
cansaço ou da dificuldade... ilumi-

nai nossas mentes com vossa Pa-
lavra; ajudai-nos a sentir a beleza 
de crer em vós.
— Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!
— Ficai em nossas famílias, ilu-
minai suas dúvidas, sustentai-as 
em suas dificuldades, consolai-
-as em seus sofrimentos e na 
fadiga de cada dia, quando ao 
redor delas se acumulam som-
bras que ameaçam sua unidade 
e natureza.
— Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!
— Vós, que sois a vida, perma-
necei em nossos lares, para que 
continuem sendo lugares onde se 
acolha, se ame, se respeite a vida 
desde sua concepção até seu tér-
mino natural.
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— Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!
— Ficai, Senhor, com os mais 
fracos de nossa sociedade, com 
os pobres, com os indígenas e 
afro-americanos, que nem sem-
pre encontraram espaço e apoio 
para expressar a riqueza de sua 
cultura e a sabedoria de sua 
identidade.
— Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!
— Ficai, Senhor, com nossas 
crianças e com os jovens, que 
são a esperança e a riqueza de 
nosso Continente, e a todos pro-
tegei.
— Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!
— Ó Bom Pastor, ficai com nossos 
anciãos e com os doentes. 
Fortalecei a todos em sua fé, para 
que sejam vossos discípulos e 
missionários!
 — Ficai conosco, Senhor, e dai-
-nos vossa paz!

BÊNÇÃO
— Bendigamos ao Senhor pela 
vida de nossa família.
— E todos vivam em seu amor!
— Que o Espírito Divino ilumine a 
todos desta família.
— E todos vivam na fraternida-
de e na união!

Oremos: A vós, Deus Pai todo-
-poderoso, com fervor e humil-
dade nos dirigimos, suplicando 
por esta casa, pelos que nela 
habitam e por tudo o que ela 
contém. Abençoai-a e santificai-
-a. Dignai-vos enriquecê-la com 
toda a sorte de bens. Concedei-
-lhe, Senhor, prodigamente, o 
orvalho do céu e a fertilidade da 

terra, os bens espirituais e as 
coisas necessárias para a vida e 
o bem-estar. Que vossa presen-
ça ilumine a vida e os caminhos 
desta família. E que, por vossa 
graça, possa esta família corres-
ponder cada dia à vossa bonda-
de. E vossos Santos Anjos guar-
dem a todos. Por Cristo, nosso 
Senhor.
— Amém.
— Pai nosso que estais nos céus...
— Ave-Maria, cheia de graça...

(A casa pode ser aspergida com 
Água benta, enquanto se reza o Pai-
-Nosso e a Ave-Maria).
— Permaneçamos todos na gra-
ça de Deus, em seu amor, em 
sua bondade. Em nome do Pai 
e do Filho † e do Espírito Santo. 
Amém.

CÂNTICO EVANGÉLICO 
(Benedictus)

Bendito seja o Senhor Deus 
de Israel, porque a seu povo 
visitou e libertou; e fez sur-
gir um poderoso Salvador na 
casa de Davi, seu servidor,  
como falara pela boca de seus 
santos, os profetas, desde os tem-
pos mais antigos, para salvar-nos 
do poder dos inimigos e da mão 
de todos quantos nos odeiam.  
Assim mostrou misericórdia 
a nossos pais, recordando a 
sua santa Aliança e o juramen-
to a Abraão, o nosso pai, de 
conceder-nos que, libertos do 
inimigo, a ele nós sirvamos 
sem temor em santidade e em 
justiça diante dele, enquan-
to perdurarem nossos dias.  
Serás profeta do Altíssimo, ó me-
nino, pois irás andando à frente do 
Senhor para aplainar e preparar 

Livreto CP - Março_Abril 2020 - Roxo.indd   120 08/11/2019   13:37:24



121

os seus caminhos, anunciando 
ao seu povo a salvação, que está 
na remissão de seus pecados;  
pela bondade e compaixão de 
nosso Deus, que sobre nós 
fará brilhar o Sol nascente, lá 
do alto como luz resplandecen-
te para iluminar a quantos ja-
zem entre as trevas e na som-
bra da morte estão sentados e 
para dirigir os nossos passos, 
guiando-os no caminho da paz.  
— Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo. Como era no prin-
cípio, agora e sempre. Amém.

MAGNIFICAT 
Cântico de Maria 

A minha alma engrandece 
ao Senhor e se alegrou o meu 
espírito em Deus, meu Salva-
dor; pois ele viu a pequenez 

de sua serva, desde agora as 
gerações hão de chamar-me de 
bendita. 

O Poderoso fez por mim ma-
ravilhas e Santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em gera-
ção, chega a todos que o respei-
tam; demonstrou o poder de seu 
braço, dispersou os orgulhosos; 
derrubou os poderosos de seus 
tronos e os humildes exaltou; 
saciou de bens os famintos, e 
despediu, sem nada, os ricos. 
Acolheu Israel, seu servidor, fiel 
ao seu amor, como havia prome-
tido aos nossos pais, em favor 
de Abraão e de seus filhos, para 
sempre. 
— Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo. Como era 
no princípio, agora e sempre. 
Amém. 

ORAÇÕES

Oração da Manhã
Em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo. Amém. Se-
nhor Deus, nosso Pai, nós cre-
mos em vós. Nós esperamos 
em vós. Nós vos amamos. Nós 
vos agradecemos mais este dia 
que começa. Nós vos damos 
graças, porque estamos com 
vida e nós vos oferecemos 
este dia com todas as nossas 
alegrias e sofrimentos, com 
todos os nossos trabalhos e 
divertimentos. Guardai-nos do 
pecado e fazei de nós um ins-
trumento da vossa paz e do vos-
so amor. Ajudai-nos a obser-
var os vossos mandamentos. 
Amém.

(Reze três Ave-Marias a Nossa Se-
nhora, com a jaculatória:)

— Ó Maria, concebida sem peca-
do, rogai por nós que recorre-
mos a vós!

Saudação Angélica
— O anjo do Senhor anunciou a 
Maria.
— E ela concebeu do Espírito 
Santo. Ave Maria...
— Eis aqui a serva do Senhor.
— Faça-se em mim segundo a 
vossa palavra.
— E o verbo se fez carne.
— E habitou entre nós.
— Rogai por nós, Santa Mãe de 
Deus.
— Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.
Oremos: Infundi, Senhor, vos ro-
gamos, a vossa graça em nossos 
corações, para que nós, que co-
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nhecemos pela anunciação do 
anjo a encarnação de Jesus Cris-
to, vosso Filho, por sua paixão e 
morte na Cruz, cheguemos à gló-
ria da ressurreição. Pelo mesmo 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Oração ao Anjo da Guarda: 
Santo Anjo do Senhor, meu zelo-
so guardador, se a ti me confiou a 
piedade divina, sempre me rege, 
guarda, governa e ilumina. Amém.

Oração Vocacional
Senhor, pelo Batismo, vós 

nos chamastes à santidade e à 
cooperação generosa na salvação 
do mundo. Na Messe, que é tão 
grande, auxiliai-nos a corresponder 
à nossa Missão de membros do 
Povo de Deus. Qualquer que seja o 
chamado, que cada um de nós seja 
verdadeiramente outro Cristo no 
mundo. Ó Senhor, por intercessão 
de Maria, Mãe da Igreja, concedei-
-nos o dom misericordioso de mui-
tas e santas vocações sacerdo-
tais, religiosas e missionárias de 
que a Igreja necessita. Amém.

Oração Vocacional
Jesus, mestre divino, que cha-

mastes os Apóstolos a vos se-
guirem, continuai a passar pelas 
nossas famílias, pelas nossas 
escolas e continuai a repetir o 
convite a muitos de nossos jo-
vens. Dai coragem às pessoas 
convidadas. Dai força para que 
vos sejam fiéis como apóstolos 
leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religio-
sas, como missionários e mis-
sionárias, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém. (Papa Paulo VI)

Oração de São Francisco
Senhor, fazei-me instrumento 
de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o 
amor.
Onde houver ofensa, que eu leve 
o perdão.
Onde houver discórdia, que eu 
leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve 
a fé.
Onde houver erro, que eu leve a 
verdade.
Onde houver desespero, que eu 
leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve 
a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve 
a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure 
mais consolar
que ser consolado; compreen-
der que ser
compreendido; amar que ser 
amado.
Pois é dando que se recebe;
é perdoando que se é perdoado 
e, morrendo,
que se vive para a vida eterna!

Alma de Cristo 
Alma de Cristo, santificai-

-me! Corpo de Cristo, salvai-me! 
Sangue de Cristo, inebriai-me! 
Água do lado de Cristo, lavai-
-me! Paixão de Cristo, confor-
tai-me! Ó bom Jesus, ouvi-me! 
Dentro de vossas chagas, es-
condei-me! Não permitais que 
me separe de vós! Do espírito 
maligno, defendei-me! Na hora 
da morte, chamai-me e mandai-
-me ir para vós, para que com 
vossos Santos vos louve por 
todos os séculos dos séculos! 
Amém!
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Reúna seu Grupo de Rua, de Quarteirão ou da Comunidade e realize essa 
Celebração “Ao Redor da Palavra”. Deus nos ama, mas também espera que 
manifestemos a Ele nosso amor. Interessar-se pela Palavra do Senhor é in-
teressar-se por Ele, e nela descobrir seu imenso e infinito amor. Coloque-se 
diante do Espírito do Senhor, que é vida e santidade.

AO REDOR DA PALAVRA
(Reflexão para os Grupos Eclesiais)

1. A PALAVRA REVELA-NOS A OBRA DE DEUS!

{Sugere-se preparar um lugar, uma mesinha, por exemplo, onde se possa 
colocar a Bíblia, que contém a Palavra de Deus, uma vela acesa, uma rosa ou 
uma flor. Use também sua criatividade, desde que venha ao encontro da cele-

bração que se realiza.}

Cântico (à escolha)

NA PRESENÇA DO SENHOR
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. 
— Amém.
— Senhor, enviai-nos vosso Espírito 
Santo e iluminai-nos com seu amor,
— e saibamos enxergar vossa 
vontade aqui e agora!
— Conduzi nossa vida conforme 
vosso desejo divino, pois nada há 
de mais sublime,
— do que escutar vossa voz e 
seguir vossos desígnios.
— Vinde, Senhor, e fazei-nos no-
vas criaturas transformadas por 
vosso amor e bondade infinitos. 
— Amém. Assim seja!

NOSSO LOUVOR 
AO DEUS DA VIDA 
— Celebremos o Deus da vida, 
que por iniciativa de seu amor 
criou o céu e a terra, o homem e a 
mulher e tudo o que existe.
— Ao Deus que do nada fez 
todas as coisas, nosso louvor, 
nosso amor!

— Céus e terras entoem louvores 
e ressoem por todo o universo os 
alaridos da paz e da gratidão, 
— que brotam do coração dos 
que esperam no Senhor, e o 
bendizem com amor!
— Louvemos o Senhor pelo sol e 
pela lua, pelas estrelas e todos os 
planetas e galáxias,
— pois tudo o que existe nasceu 
das mãos de Deus,
— e nada existe ou existirá sem 
o toque de suas mãos divinas e 
carregadas de amor. Bendito seja 
o Senhor,
— que fez o céu e a terra
— e fez o homem e a mulher com 
uma dignidade humana e divina,
— pois nos criou à sua imagem 
e semelhança!
— Glória ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Santo.
— Como era no princípio, agora 
e sempre. Amém.

LIÇÃO DA BÍBLIA 
(A Palavra de Deus) 

João 1,1-14: No princípio exis-
tia o Verbo, e o Verbo estava junto 
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de Deus, e o Verbo era Deus. No 
princípio ele estava junto de Deus. 
Tudo foi feito por meio dele, e sem 
ele nada do que existe foi feito. Nele 
estava a vida, e a vida era a luz dos 
homens. A luz brilha nas trevas, 
mas as trevas não a acolheram.

Apareceu um homem enviado 
por Deus: seu nome era João. Ele 
veio como testemunha, para dar 
testemunho da luz, para que, por 
meio dele, todos viessem a crer. Ele 
não era a luz, mas devia dar teste-
munho da luz. O Verbo, a luz verda-
deira, que ilumina todo homem, es-
tava para vir ao mundo. Ele estava 
no mundo, e o mundo foi feito por 
ele, mas o mundo não o reconhe-
ceu. Veio para junto dos seus, mas 
os seus não o acolheram. A todos, 
porém, que o acolheram, ele deu 
o poder de se tornarem filhos de 
Deus, isto é, àqueles que creem no 
seu nome. Estes não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne 
e nem da vontade do homem, mas 
nasceram de Deus. 

E o Verbo se fez carne e veio 
morar no meio de nós. E contem-
plamos sua glória, a glória que 
recebe do Pai como Filho único, 
cheio de graça e de verdade.

Cântico (Depois da proclamação 
da Palavra pode-se cantar um cântico 
à escolha.)

ILUMINAÇÃO 
(pequena luz da Palavra)

Deus criou o mundo com e por 
amor, e o colocou em nossas mãos. 
O destino do mundo está em nos-
sas mãos; por isso, ele pode ser 
“amado”, se nós o construímos, ou 
“odiado”, se nós o destruímos com 
nossas ganâncias e indiferenças. 

Cuidemos de tudo o que foi feito por 
Deus, desde o átomo até os mais 
distantes planetas e galáxias. De 
nosso cuidado para com o mundo 
depende nosso próprio futuro.

CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra diz a nossa rea-

lidade de vida, social, comunitária? 
(Procurem permanecer em silên-

cio um bom tempo, para que cada um 
possa meditar a Palavra de Deus ouvi-
da e meditada.)

O QUE DIZ O TEXTO 
BÍBLICO PARA MIM? 

(As pessoas poderão se manifes-
tar no grupo)

a) Por que cuidar da natureza 
é cuidar da própria vida, respei-
tando o que Deus criou?

b) Por que há, às vezes, indi-
ferença para com o ser humano e 
para com a natureza?

SUPLICANDO AO SENHOR 
— Nosso Deus é o Deus que nos 
ama eternamente. Apresentemos 
a Ele nossos rogos, para que em 
seu amor nos dê a graça da vida 
e da paz. 

1. ILUMINAI vossa Igreja para 
que seja fiel em sua missão e sinal 
transparente de vosso Reino.
— Fortalecei-nos, Senhor, em 
vosso amor e vossa paz!

2. TRANSBORDAI nossa Co-
munidade de vida e de gestos 
sinceros de caridade e de solida-
riedade.

3. FORTALECEI as atitudes e 
os dons de todos os que se de-
dicam em defesa da vida e da na-
tureza.

4. TOCAI em nossa consciên-
cia para que sejamos defensores 
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destemidos da vida e da natureza 
criada.

5. (Outras intenções)
— Pai-nosso, que estais nos céus....

AÇÃO – PROPÓSITO: 
Como vamos viver a Palavra?

Por amor a Deus e às pessoas 
vamos cuidar da natureza, a co-
meçar por nossa própria casa. 
Depois vamos labutar para que 
a natureza seja respeitada em 
nosso bairro, Comunidade, socie-
dade. Tudo o que a natureza nos 
dá é para nosso bem, e por isso 
vamos defendê-la e promovê-la.

INVOCAÇÃO MARIANA – 
BÊNÇÃO 
— Maria, sois a flor mais fron-
dosa e tão bela criatura, a mais 

bela que já existiu, e estais jun-
to de nós. Obrigado, Mãe que-
rida, Mãe do mais Belo Amor, 
Jesus. Nós vos saudamos 
agradecidos por vosso amor 
maternal.
— Salve-Rainha, Mãe de mise-
ricórdia, vida, doçura, esperança 
nossa, salve....
— O Senhor, por intercessão de 
Maria, a Mãe de Jesus, derrame 
sobre nós sua bênção:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
— Com o coração feliz por ter-
mos conversado sobre as coi-
sas de Deus, vamos todos em 
paz. 
— Graças a Deus.

Cântico (à escolha)

2. O AMOR DIVINO FEZ O CÉU E A TERRA!

(No lugar definido coloque a Bíblia e a vela, uma jarra com água, um pouco 
de terra, uma pequena planta... lembrando a criação de Deus: Ele fez todas as 

coisas que existem.)

— Senhor, fazei-nos servidores 
de vosso Reino e fiéis ao vosso 
amor!
— Tocai em nossa consciência 
para que trilhemos sem cessar 
o caminho do Reino, e dai-nos 
a sensibilidade necessária para 
sentir e viver a dor e a esperança 
de nossos semelhantes.  
— Amém. Assim seja! 

NOSSO LOUVOR 
AO DEUS DA VIDA  
— Celebremos a certeza do amor 
de nosso Deus, que tudo criou e 
se transformou ao toque de sua 
palavra e de sua mão. Bendito seja 
o Senhor, nosso Deus Criador.  

Cântico (à escolha)

NA PRESENÇA DO SENHOR
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. 
— Amém.
— Senhor, vós sois nossa vida e 
nossa paz. Vós nos criastes por 
amor, e no amor sustentais nossa 
vida. O universo inteiro é obra de 
vossas mãos. 
— Senhor, iluminai-nos com 
vossa luz divina! 
— Enviai-nos vosso Espírito San-
to, inundai nossa existência com 
vosso amor e fazei-nos transbor-
dar de misericórdia, de alegria e 
de paz.  
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— Cantem os céus, cante a terra
louvores ao Deus Criador, Deus-
-Amor!  
— A vós, Senhor, que sois a luz 
que nos ilumina, nosso louvor, 
nosso amor. Guiai nossa huma-
nidade no caminho da paz e da 
vida, e benditas sejam as pessoas 
que trabalham para o bem.  
— Bendita seja a vida, benditos 
sejam os que a respeitam e a 
defendem!
— A vós, Senhor, que sois presen-
ça amorosa sem fim, nosso louvor 
e gratidão. Quando nossos cami-
nhos nos afadigam, em vós reen-
contramos o alento, a vida e a paz.  
— Bendito seja Deus, nosso Pai, 
nosso alento e nosso refúgio, 
nossa vida e nossa paz!  
— A vós, Senhor, que criastes o 
céu, a terra e o mar; os pássaros e 
as aves do céu, os peixes e todos 
os animais, e a tudo destes a vida, 
nós vos louvamos com toda força 
de nossa alma.  
— Nós vos louvamos, Senhor, nós 
vos bendizemos e vos amamos!  
— Glória ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Santo.
— Como era no princípio, agora 
e sempre. Amém.

LIÇÃO DA BÍBLIA 
(A Palavra de Deus) 

Gn 1,1-25: “No princípio Deus 
criou o céu e a terra. A terra es-
tava sem forma e vazia, as trevas 
cobriam o abismo e um vento im-
petuoso soprava sobre as águas. 
Deus disse: “Que exista a luz!”. E a 
luz começou a existir. Deus viu que 
a luz era boa.... Deus disse: “Que 
exista um firmamento no meio 
das águas para separar águas de 
águas!”. Deus fez o firmamento.... 

Deus disse: “Que as águas que 
estão debaixo do céu se ajuntem 
num só lugar, e apareça o chão 
seco”. E assim se fez.... Deus dis-
se: “Que a terra produza relva, 
ervas que produzam semente, e 
árvores que deem frutos sobre a 
terra, frutos que contenham se-
mente, cada uma segundo a sua 
espécie”. E assim se fez.... Deus 
disse: “Que existam luzeiros no 
firmamento do céu para separar o 
dia da noite e para marcar festas, 
dias e anos, e sirvam de luzeiros 
no firmamento do céu para ilumi-
nar a terra!”. E assim se fez...

Deus disse: “Que as águas fi-
quem cheias de seres vivos e os 
pássaros voem sobre a terra, sob 
o firmamento do céu!”... E Deus 
viu que era bom.... Deus disse: 
“Que a terra produza seres vivos 
conforme a espécie de cada um: 
animais domésticos, répteis e fe-
ras, cada um conforme a sua es-
pécie!”. E assim se fez....”

 
Cântico (Depois da proclamação 

da Palavra, pode-se cantar um Cânti-
co à escolha)

ILUMINAÇÃO 
(pequena luz da Palavra)

A natureza tem muito a ver 
com a vida cristã. Ela deve ser 
usada para a vida neste mundo, 
mas também deve ser respeitada. 
Se não amamos aquilo que Deus 
fez, com certeza não o amamos 
também. Nos últimos tempos 
tem-se debatido bastante sobre 
a Natureza. Todos concordamos 
sobre sua importância. Mas, será 
que fazemos o que devemos fa-
zer? Amemos o que Deus criou 
com tanto carinho, e façamos 
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nossa parte em cuidar das coisas 
por Ele criadas. Assim amaremos 
um pouco mais a nosso Senhor. 

CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra diz à nossa rea-

lidade de vida, social, comunitária? 
(Procurem permanecer em silên-

cio um bom tempo, para que cada um 
possa meditar a Palavra de Deus ouvi-
da e meditada.)

O QUE DIZ O TEXTO 
BÍBLICO PARA MIM? 

(As pessoas poderão se manifes-
tar no grupo)

a) Você acha importante amar 
e cuidar da natureza? Por quê?

b) O que você pode e irá fazer 
em favor da natureza?

SUPLICANDO AO SENHOR 
— Vamos agora rezar, pois assim 
entramos na intimidade do Senhor 
e alcançamos sua graça e bondade.  

1. NÓS vos agradecemos, Se-
nhor, pela natureza criada por vós 
e que é vida. Tocai em nosso co-
ração para bem cuidar de tudo o 
que vós criastes.
— Deus Criador, escutai nosso 
clamor!

2. NÓS vos agradecemos, Se-
nhor, por todas as pessoas que 
labutam em favor da natureza. 
Despertai-nos para sermos soli-
dários com eles.  

3. NÓS vos agradecemos, Se-
nhor, por nossos olhos que podem 
ver a obra de vossa criação. Fazei-
-nos descobrir na natureza e no ser 
humano a grandeza de vosso amor.

4. NÓS vos louvamos, Senhor, 
desde o átomo que não vemos 
com nossos olhos, até às galáxias 
mais distantes de nós, pois em 

tudo sabemos que estão vossas 
mãos divinas e criadoras.

5. (Outras intenções)
— Pai-nosso, que estais nos 
céus....

AÇÃO – PROPÓSITO: 
Como vamos viver a Palavra?
Como é bonito recordar a beleza 

da natureza que foi criada por Deus 
e que, mesmo diante das feridas 
que nela fizemos, ela continua a ser 
generosa para conosco. Por isso, 
nós vamos tomar consciência da 
grandeza da criação divina, amá-la, 
respeitá-la e promovê-la. Vamos 
também lembrar a quem está perto 
de nós o cuidado e o amor que de-
vemos ter para com ela.

INVOCAÇÃO MARIANA – 
BÊNÇÃO 
— Maria, vós que sois a Mãe ben-
dita de nosso Redentor, nós vos 
saudamos com todo o nosso 
amor e gratidão. Estendei sobre 
nós vossas mãos maternas e con-
duzi-nos no caminho que nos leva 
a Jesus. Com todo o nosso amor, 
nós vos saudamos:
— Salve-Rainha, Mãe de mise-
ricórdia, vida, doçura, esperança 
nossa, salve....
— O Senhor, por intercessão de 
Maria, a Mãe de Jesus, derrame 
sobre nós sua bênção:
— Em nome do Pai † e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
— Contemplemos a grandeza 
da natureza, a beleza criada por 
Deus. Contemplemos a vida que o 
Pai concedeu a nós, e permaneça-
mos em seu amor. Vamos em paz.
— Graças a Deus.

Cântico (à escolha)
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