
3. ATO PENITENCIAL
(Música do Cd Cf 2015 e Quaresma Ano B – Faixa 18) 

S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor. (pausa)

S. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente 
antes de nos aproximarmos do vosso altar.
T. :Senhor, tende piedade de nós!: (2x)
S. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores.
T. :Cristo, tende piedade de nós!: (2x)
S. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da 
reconciliação.
T. :Senhor, tende piedade de nós!: (2x)

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa 
graça caminhar com alegria na mesma caridade que 
levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor 
pelo mundo. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra de Deus, que nos 
revela seu rosto em Jesus de Nazaré, 
de modo especial, convidando-nos a 
seguir seus passos na doação de nossa 
vida pelo Reino! 

5. PRIMEIRA LEITURA (Jr 31,31-34)

Leitura do livro do Profeta Jeremias.
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com 
a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança; não 
como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei 
pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles 
violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. 
“Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, 
depois desses dias, diz o Senhor: Imprimirei minha lei 
em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração; 
serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais 
necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: 
‘Conhece o Senhor!’ Todos me reconhecerão, do menor 
ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade 
e não mais lembrarei o seu pecado.”

Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

RITOS INICIAIS

5º DOMINGO DA QUARESMA

“Se alguém me quer servir, siga-me!”

A. Caros irmãos e irmãs, Deus nunca se 
esquece de sua Aliança, do compromisso 
de amor firmado com seu povo e 
renovado em Jesus Cristo. E Ele pede de 
nós, adesão e comprometimento, sem 
nos preocupar com as consequências de 
nosso “sim”. Que nesta liturgia possamos 
renovar nosso desejo de seguir o Mestre. 
Iniciemos nosso encontro com alegria!

1. CANTO DE ABERTURA

1. João Batista clamou no deserto: / “preparai ao Senhor 
uma estrada, / eis que o Reino de Deus está perto; / 
escutai, geração transviada!”

Mudai de vida, mudai, / convertei-vos de coração! / 
Fazei a vontade do Pai, / amai, servi os irmãos; / fazei a 
vontade do Pai, / lutai por um mundo de irmãos; / fazei 
a vontade do Pai, / o chão é de todos, e o pão!
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, / batizado por João no 

Jordão, / inaugura o reino do Pai, / co’este santo e 
solene pregão:

3. Escutai, ó Igreja de Deus: / eis, o tempo da graça 
chegou, / é o Senhor da Justiça que passa, / sua Páscoa 
entre nós começou!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 50 (51)
Criai em mim um coração que seja puro.
• Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / Na 

imensidão de vosso amor, purificai-me! / Lavai-me 
todo inteiro do pecado / e apagai completamente a 
minha culpa!

• Criai em mim um coração que seja puro, / dai-me de 
novo um espírito decidido. / Ó Senhor, não me afasteis 
de vossa face, / nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!

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

7. SEGUNDA LEITURA  (Hb 5,7-9)

Leitura da Carta aos Hebreus.
Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e 
súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele que era 
capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de 
sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o que 
significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. 
Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de 
salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei 
da eterna glória!
Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; / e 
onde eu estiver, ali estará meu servo.

9. EVANGELHO  (Jo 12,20-33)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que 
tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa. 
Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da 
Galileia, e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver Jesus”. 
Filipe combinou com André, e os dois foram falar com 
Jesus. Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora em que o 
Filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, em 
verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não 
morre, ele continua só um grão de trigo; mas, se morre, 
então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida 
perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste 
mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me 
quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também 
o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. 
Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me 
desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu 
vim. Pai, glorifica o teu nome!”. Então, veio uma voz 
do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo”. A 
multidão, que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um 
trovão. Outros afirmavam: “Foi um anjo que falou com 
ele”. Jesus respondeu e disse: “Essa voz que ouvistes não 
foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o 
julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo 
vai ser expulso e eu, quando for elevado da terra, atrairei 
todos a mim”. Jesus falava assim para indicar de que 
morte iria morrer.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.
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3. ATO PENITENCIAL
(Música do Cd Cf 2015 e Quaresma Ano B – Faixa 18) 

S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor. (pausa)

S. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente 
antes de nos aproximarmos do vosso altar.
T. :Senhor, tende piedade de nós!: (2x)
S. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores.
T. :Cristo, tende piedade de nós!: (2x)
S. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da 
reconciliação.
T. :Senhor, tende piedade de nós!: (2x)

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa 
graça caminhar com alegria na mesma caridade que 
levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor 
pelo mundo. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra de Deus, que nos 
revela seu rosto em Jesus de Nazaré, 
de modo especial, convidando-nos a 
seguir seus passos na doação de nossa 
vida pelo Reino! 

5. PRIMEIRA LEITURA (Jr 31,31-34)

Leitura do livro do Profeta Jeremias.
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com 
a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança; não 
como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei 
pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles 
violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. 
“Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, 
depois desses dias, diz o Senhor: Imprimirei minha lei 
em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração; 
serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais 
necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: 
‘Conhece o Senhor!’ Todos me reconhecerão, do menor 
ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade 
e não mais lembrarei o seu pecado.”

Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 50 (51)
Criai em mim um coração que seja puro.
• Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / Na 

imensidão de vosso amor, purificai-me! / Lavai-me 
todo inteiro do pecado / e apagai completamente a 
minha culpa!

• Criai em mim um coração que seja puro, / dai-me de 
novo um espírito decidido. / Ó Senhor, não me afasteis 
de vossa face, / nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!

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

7. SEGUNDA LEITURA  (Hb 5,7-9)

Leitura da Carta aos Hebreus.
Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e 
súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele que era 
capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de 
sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o que 
significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. 
Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de 
salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei 
da eterna glória!
Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; / e 
onde eu estiver, ali estará meu servo.

9. EVANGELHO  (Jo 12,20-33)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que 
tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa. 
Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da 
Galileia, e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver Jesus”. 
Filipe combinou com André, e os dois foram falar com 
Jesus. Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora em que o 
Filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, em 
verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não 
morre, ele continua só um grão de trigo; mas, se morre, 
então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida 
perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste 
mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me 
quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também 
o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. 
Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me 
desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu 
vim. Pai, glorifica o teu nome!”. Então, veio uma voz 
do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo”. A 
multidão, que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um 
trovão. Outros afirmavam: “Foi um anjo que falou com 
ele”. Jesus respondeu e disse: “Essa voz que ouvistes não 
foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o 
julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo 
vai ser expulso e eu, quando for elevado da terra, atrairei 
todos a mim”. Jesus falava assim para indicar de que 
morte iria morrer.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ                                              

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Supliquemos ao Senhor seu auxílio e salvação, na 
vivência de nossa fé.
L. Senhor, para que vossa Igreja não tenha vergonha ou 
receio de seguir os passos do vosso Filho, dando testemunho 
do amor, da justiça e da verdade, nós vos pedimos:
T. Senhor, ouvi a nossa prece!
L. Senhor, para que cada um de nós, neste tempo de 
conversão, volte seu coração para vosso chamado de 
seguimento, nós vos pedimos:
T. Senhor, ouvi a nossa prece!
L. Senhor, para que nunca falte o ânimo de vossa graça 
e a coragem do vosso Espírito às comunidades cristãs, 
chamadas a viver na Aliança de amor, nós vos pedimos:
T. Senhor, ouvi a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade; 
que ela nos ajude a tomar consciência de nossa 
responsabilidade humana, social e cristã com o serviço:
T. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, / vós 
conduzis a Igreja, servidora da vida, / nos caminhos 
da história. / A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua 
palavra, / que chama à conversão, / seja vossa Igreja 
testemunha viva de fraternidade / e de liberdade, de 
justiça e de paz. / Enviai o vosso Espírito da Verdade / 
para que a sociedade se abra / à aurora de um mundo 
justo e solidário, / sinal do Reino que há de vir. / Por 
Cristo Senhor nosso. Amém!

A. Juntamente com nossas oferendas, 
entreguemos nossa vida ao Senhor, 
renovando nossa aliança com Ele, no 
sacrifício de seu Filho Jesus!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Bendito seja Deus, bendito seu amor. / Bendito seja Deus, 
Pai onipotente, nosso Criador. (2x)
1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O Pão 

que nós recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o 
fruto de sua terra do povo trabalhador.: (2x) / Na missa 
é transformado no Corpo do Salvador.

2. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O vinho 
que recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o fruto 
de sua terra do povo trabalhador.: (2x) /Na missa é 
transformado no Sangue do Salvador.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e 
filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, 
sejam purificados por este sacrifício. P.C.N.S. T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
Sobre a reconciliação II

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, e por 
causa de vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor 
Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua 
discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo 
move os corações, de modo que os inimigos voltem à 
amizade, os adversários se deem as mãos e os povos 
procurem reencontrar a paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
S. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz 
vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a 
vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que 
fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos 
louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, ...
S. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso 
Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa 
palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a 
mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo 
qual nos chega a vossa paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz!
S. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos 
reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para 
que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. 
Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho 
nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos 
pedimos: Santificai, por vosso Espírito, estas oferendas. 
Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus 
tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e 
o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice 
e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos 
deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e 
ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o 
sacrifício da perfeita reconciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com 
vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito de 
reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Ele nos conserve em comunhão com o papa Francisco 
e nosso bispo Nelson, com todos os bispos e o povo que 
conquistastes.  Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre 
os seres humanos e instrumento da vossa paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso 
Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo e com todos os santos, reuni no 
mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as 
mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças 
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e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus 
Cristo, nosso Senhor.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO

A. Ao nos aproximarmos da mesa onde o próprio Cristo 
se doa, tenhamos a consciência do compromisso e da 
responsabilidade que abraçamos para tornar o Reino de 
Deus realidade. 

16. CANTO DE COMUNHÃO
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele estarei; 
/ libertarei, glorificarei, / minha salvação eu lhe mostrarei!
1. Tu, que moras sob a sombra / do Senhor onipotente, / 

lhe dirás em confiança: / “Meu refúgio, meu batente, 
/ só em ti é que eu confio!” / E ele vem tão fielmente / 
te livrar do caçador / e da peste inclemente.

2. Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te abrigas, 
/ o seu braço é teu escudo, / armadura em que te fias. 
/ Não terás o que temer / nem de noite, nem de dia, / 
venha a flecha e o terror, / venha a peste, epidemia...

3. Caiam mil junto de ti / e dez mil vem ao teu lado, / 
nada vai te atingir, / não serás prejudicado... / Com 
teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado; / no 
Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!

4. O Senhor mandou seus anjos / pra teus passos vigiarem; 
/ eles te sustentarão / pra teus pés não tropeçarem... / 
Os perigos mais temidos / sem temor vai enfrentá-los; / 
“Já que a mim se confiou, / cuidarei de resguardá-lo!”

5. Ele vai chamar por mim, / logo eu lhe responderei; / 
junto dele em sua angústia, / sou eu quem o livrarei. 
/ E assim vou glorificá-lo, / longos dias lhe darei / e a 
minha salvação / eu lhe manifestarei!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei, ó Deus todo-poderoso, que 
sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, 
cujo Corpo e Sangue comungamos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. O Evangelho de hoje foi um grande convite 
para olharmos Jesus, aprender com Ele e 
seguirmos seus passos. Ao partir em missão, 
que possamos anunciar a Aliança que Deus 
firmou com a humanidade, sinal de seu amor 
e predileção por seus filhos e filhas!  

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)

19. CANTO (Hino da CF 2015)                                   
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, / no palco do mundo, 

onde a história se faz, / sonhei uma Igreja a serviço da 
vida. / :Eu fiz do meu povo os atores da paz!: (2x)

Quero uma Igreja solidária, / servidora e missionária, 
/que anuncia e saiba ouvir. / A lutar por dignidade, / 
por justiça e igualdade, / pois “EU VIM PARA SERVIR”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, / mas entre vocês 

bem diverso há de ser. / Quem quer ser o grande se faça 
de servo: / :Deus ama o pequeno e despreza o poder.: (2x)

10. PROFISSÃO DE FÉ                                              

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Supliquemos ao Senhor seu auxílio e salvação, na 
vivência de nossa fé.
L. Senhor, para que vossa Igreja não tenha vergonha ou 
receio de seguir os passos do vosso Filho, dando testemunho 
do amor, da justiça e da verdade, nós vos pedimos:
T. Senhor, ouvi a nossa prece!
L. Senhor, para que cada um de nós, neste tempo de 
conversão, volte seu coração para vosso chamado de 
seguimento, nós vos pedimos:
T. Senhor, ouvi a nossa prece!
L. Senhor, para que nunca falte o ânimo de vossa graça 
e a coragem do vosso Espírito às comunidades cristãs, 
chamadas a viver na Aliança de amor, nós vos pedimos:
T. Senhor, ouvi a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade; 
que ela nos ajude a tomar consciência de nossa 
responsabilidade humana, social e cristã com o serviço:
T. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, / vós 
conduzis a Igreja, servidora da vida, / nos caminhos 
da história. / A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua 
palavra, / que chama à conversão, / seja vossa Igreja 
testemunha viva de fraternidade / e de liberdade, de 
justiça e de paz. / Enviai o vosso Espírito da Verdade / 
para que a sociedade se abra / à aurora de um mundo 
justo e solidário, / sinal do Reino que há de vir. / Por 
Cristo Senhor nosso. Amém!

A. Juntamente com nossas oferendas, 
entreguemos nossa vida ao Senhor, 
renovando nossa aliança com Ele, no 
sacrifício de seu Filho Jesus!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Bendito seja Deus, bendito seu amor. / Bendito seja Deus, 
Pai onipotente, nosso Criador. (2x)
1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O Pão 

que nós recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o 
fruto de sua terra do povo trabalhador.: (2x) / Na missa 
é transformado no Corpo do Salvador.

2. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O vinho 
que recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o fruto 
de sua terra do povo trabalhador.: (2x) /Na missa é 
transformado no Sangue do Salvador.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e 
filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, 
sejam purificados por este sacrifício. P.C.N.S. T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
Sobre a reconciliação II

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, e por 
causa de vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor 
Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua 
discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo 
move os corações, de modo que os inimigos voltem à 
amizade, os adversários se deem as mãos e os povos 
procurem reencontrar a paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
S. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz 
vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a 
vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que 
fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos 
louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, ...
S. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso 
Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa 
palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a 
mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo 
qual nos chega a vossa paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz!
S. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos 
reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para 
que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. 
Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho 
nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos 
pedimos: Santificai, por vosso Espírito, estas oferendas. 
Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus 
tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e 
o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice 
e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos 
deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e 
ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o 
sacrifício da perfeita reconciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com 
vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito de 
reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Ele nos conserve em comunhão com o papa Francisco 
e nosso bispo Nelson, com todos os bispos e o povo que 
conquistastes.  Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre 
os seres humanos e instrumento da vossa paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso 
Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo e com todos os santos, reuni no 
mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as 
mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças 

3. Preciso de gente que cure feridas, / que saiba escutar, 
acolher, visitar. / Eu quero uma Igreja em constante saída, 
/ :de portas abertas, sem medo de amar!: (2x)

4. O meu Mandamento é antigo e tão novo: / Amar e servir 
como faço a vocês. / Sou Mestre que escuta e cuida de seu 
povo, / :um Deus que se inclina e que lava seus pés.: (2x)

5. As chagas do ódio e da intolerância / se curam com 
o óleo do amor-compaixão. / Na luz do Evangelho, 
acende a esperança. / :Vem! Calça as sandálias, assume 
a missão.: (2x)
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e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus 
Cristo, nosso Senhor.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO

A. Ao nos aproximarmos da mesa onde o próprio Cristo 
se doa, tenhamos a consciência do compromisso e da 
responsabilidade que abraçamos para tornar o Reino de 
Deus realidade. 

16. CANTO DE COMUNHÃO
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele estarei; 
/ libertarei, glorificarei, / minha salvação eu lhe mostrarei!
1. Tu, que moras sob a sombra / do Senhor onipotente, / 

lhe dirás em confiança: / “Meu refúgio, meu batente, 
/ só em ti é que eu confio!” / E ele vem tão fielmente / 
te livrar do caçador / e da peste inclemente.

2. Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te abrigas, 
/ o seu braço é teu escudo, / armadura em que te fias. 
/ Não terás o que temer / nem de noite, nem de dia, / 
venha a flecha e o terror, / venha a peste, epidemia...

3. Caiam mil junto de ti / e dez mil vem ao teu lado, / 
nada vai te atingir, / não serás prejudicado... / Com 
teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado; / no 
Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!

4. O Senhor mandou seus anjos / pra teus passos vigiarem; 
/ eles te sustentarão / pra teus pés não tropeçarem... / 
Os perigos mais temidos / sem temor vai enfrentá-los; / 
“Já que a mim se confiou, / cuidarei de resguardá-lo!”

5. Ele vai chamar por mim, / logo eu lhe responderei; / 
junto dele em sua angústia, / sou eu quem o livrarei. 
/ E assim vou glorificá-lo, / longos dias lhe darei / e a 
minha salvação / eu lhe manifestarei!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei, ó Deus todo-poderoso, que 
sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, 
cujo Corpo e Sangue comungamos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. O Evangelho de hoje foi um grande convite 
para olharmos Jesus, aprender com Ele e 
seguirmos seus passos. Ao partir em missão, 
que possamos anunciar a Aliança que Deus 
firmou com a humanidade, sinal de seu amor 
e predileção por seus filhos e filhas!  

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)

19. CANTO (Hino da CF 2015)                                   
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, / no palco do mundo, 

onde a história se faz, / sonhei uma Igreja a serviço da 
vida. / :Eu fiz do meu povo os atores da paz!: (2x)

Quero uma Igreja solidária, / servidora e missionária, 
/que anuncia e saiba ouvir. / A lutar por dignidade, / 
por justiça e igualdade, / pois “EU VIM PARA SERVIR”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, / mas entre vocês 

bem diverso há de ser. / Quem quer ser o grande se faça 
de servo: / :Deus ama o pequeno e despreza o poder.: (2x)

3. Preciso de gente que cure feridas, / que saiba escutar, 
acolher, visitar. / Eu quero uma Igreja em constante saída, 
/ :de portas abertas, sem medo de amar!: (2x)

4. O meu Mandamento é antigo e tão novo: / Amar e servir 
como faço a vocês. / Sou Mestre que escuta e cuida de seu 
povo, / :um Deus que se inclina e que lava seus pés.: (2x)

5. As chagas do ódio e da intolerância / se curam com 
o óleo do amor-compaixão. / Na luz do Evangelho, 
acende a esperança. / :Vem! Calça as sandálias, assume 
a missão.: (2x)

20. AVISOS
Próximo Domingo - Domingo de Ramos e da Paixão do 
Senhor.
Com esta celebração entraremos no mistério do Senhor 
crucificado, sepultado e ressuscitado e iniciaremos a 
Semana Santa.
Como gesto concreto da vivência quaresmal e da 
Campanha da Fraternidade, no próximo domingo vamos 
entregar os envelopes da Coleta da Fraternidade. Não se 
esqueça, é o fruto da nossa quaresma.
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11.
3a feira: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30.
4a feira: Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38.
5a feira: Gn 17,3-9; Sl 104(105); Jo 8,51-59.
6a feira: Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42.
Sábado: Ez 37,21-28; Cânt.:Jr 31,10-13; Jo 11,45-56.
Domingo: Bênção de ramos: Mc 11,1-10; Missa: Is 50,4-7 
Sl 21(22); Fl 2,6-11; Mc 15,1-39.

  A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015 
Serviço, diálogo e cooperação.
Para a Igreja, os cristãos devem ir às raízes 
da pobreza social, estimulando os pobres 
a se conscientizarem de sua situação e a 
assumirem a iniciativa de sua libertação.
A dignidade da pessoa humana, o 
bem comum e a justiça social são os 
critérios com os quais a Igreja discerne 
a oportunidade e o estilo de seu diálogo 
e de sua colaboração com a sociedade. 
No Brasil alguns direitos básicos ainda 
carecem de avanços para serem 
disponibilizados para toda a população: 1 
- direito à água limpa e potável; 2 - direito 
à alimentação; 3 - direito à moradia; 
4 - direito à liberdade e manifestação 
política; 5 - direito à educação; 6 - direito 
à manifestação religiosa publicamente.
O fundamento de todos estes direitos é o 
direito à vida, desde a sua concepção até 
o fim natural. A luta pelos direitos básicos 
da pessoa humana ainda não se traduziu, 
no Brasil, em melhorias nas condições 
básicas da população, sobretudo dos 
necessitados.
O serviço das dimensões catequético/
missionárias da paróquia à sociedade.
O papa Francisco chama todos os batizados 
a uma conversão missionária. Em Mateus 
28,19-20, Jesus Cristo pede uma Igreja 
em saída para testemunhar a alegria do 
Evangelho. Fazendo referência às pessoas 
que experimentam desorientação e vazio 
interior na sociedade que dá primazia 
ao descartável, ao consumismo, ao 
individualismo, o papa Francisco pede:
1- Igreja que não tenha medo de entrar na 
noite destas pessoas;
2- Igreja capaz de encontrá-las em seu 
caminho;
3- Igreja capaz de se inserir em suas 
conversas;
4- Igreja que saiba dialogar com aqueles 

que vagam sem meta, com desencanto, 
desilusão, até mesmo do cristianismo;
5- Igreja capaz de acompanhar o regresso 
a Jerusalém (felicidade).
Para o papa Francisco trata-se de estudar 
os sinais dos tempos ou de ver o que Deus 
pede de nós.
Sugestões concretas para as 
dimensões missionária e catequética:
- Refletir nas famílias sobre o que edifica 
a vida e o que não é gerador de vida e 
estratégias para soluções.
- Promover momentos para exercer o 
discernimento, a partir da Palavra de Deus, 
acerca do que ocorre na comunidade, no 
bairro, na cidade e identificar as ameaças 
à vida.
- Pensar formas de contribuir para a 
resolução de tais situações, considerando 
as capacitações requeridas para as ações 
de enfrentamento da realidade identificada.
O serviço da dimensão social da 
paróquia à sociedade.
A Igreja Católica participa efetivamente da 
sociedade através das pastorais sociais, 
que atuam junto às pessoas em situação 
de marginalização. Estas pastorais agem 
em defesa da vida e dos direitos dos 
necessitados.
O papa Francisco tem feito apelo em 
prol daqueles que são descartados na 
sociedade. Ele pede que as comunidades 
católicas se abram a este chamado, 
identifiquem estes grupos no ambiente 
paroquial e ajam através das pastorais 
sociais.
Na sociedade civil encontramos muitas 
entidades e instituições que propõem 
boas iniciativas, visando atender as 
necessidades da população carente. A 
Igreja declara querer ajudar e promover 
todas estas instituições, na medida em 
que isso dependa dela e seja compatível 

com a sua própria missão. Este diálogo 
também abrange o diálogo ecumênico e 
inter-religioso.
Sugestões concretas para a dimensão 
social.
- Repensar a própria responsabilidade 
em relação à sociedade em temas 
catequéticos como: sustentabilidade, 
respeito aos direitos dos outros, liberdade 
religiosa, educação para a solidariedade, 
cuidado com os bens públicos.
- Criar serviços a partir das características 
da paróquia e capacitação dos paroquianos 
(reforço escolar, biblioteca comunitária, 
capacitação informática, mutirões de 
ajuda etc.).
- Esclarecer a comunidade sobre a 
importância da participação nos conselhos 
Paritários.
- Obter informações sobre os Conselhos 
Paritários constituídos no Município.
-  Escolher e preparar pessoas na 
comunidade para participarem, em 
nome da Igreja, dos Conselhos Paritário 
(Conselhos Municipais).
O serviço da dimensão litúrgica da 
paróquia à sociedade: sugestões 
concretas.
- A comunidade insira o tema da paz em 
sua liturgia e orações.
- Articular com outros grupos religiosos 
momentos de oração pela paz em lugares 
simbólicos.
- Conhecer realidades próximas da 
Comunidade, que apresentem conflitos, e 
refletir sobre soluções possíveis.
- Acompanhar famílias, jovens, gangues, 
escolas com incidência de conflitos em 
vista de superá-los. Apoiar as iniciativas da 
sociedade organizada e de organizações 
não-governamentais que visem à cultura 
da paz.


