
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Durante o tempo da Quaresma, o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, sem flores, sem enfeites. Usar poucos 
instrumentos musicais. Preparar no espaço celebrativo uma 
cruz de madeira com um pano roxo e o cartaz da Campanha 
da Fraternidade que deverão permanecer durante os quarenta 
dias da Quaresma e também a recordação da vida. Para iniciar 
a celebração, cantar de forma orante até a assembléia ficar 
em silêncio.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o animador(a) acende as velas do altar.)

(Fr. Telles Ramon - Daniel de Angeles)
Acolhe, ó Deus, o nosso canto! Escuta, pois, 
nosso clamor. Vê quanta dor e quanto pranto 
que o nosso pecado provocou. Por teu amor, 
tem misericórdia! (bis) 
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Maria de Fátima Oliveira - Fr. Telles Ramon - Pe. José Weber)
Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu 
coração. Ele será teu condutor, tua esperança 
de salvação!
1 - Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo. 

Cantarás purificado os louvores do Deus vivo.
2 - Nossas vidas tão dispersas nosso Deus as 
juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará!
3 - Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! Pois 
imenso é seu amor e jamais se acabará!

Presidente - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno 
em que nos reunimos para celebrar a nossa fé no 
Cristo Ressuscitado e a nossa vida diária. Neste 
quinto Domingo da Quaresma é o próprio Cristo 
que afirma: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá.” Confiantes 
na promessa do Senhor, façamos o sinal da nossa 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Na alegria de caminhar rumo à 
Páscoa do nosso Salvador Jesus vamos recordar os 
fatos que marcaram nossas vidas nesta semana que 
passou, na família, na comunidade, na paróquia, 
na diocese, no Brasil e no mundo. (Recordação da vida)

3. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo o Justo que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso coração ao arrependimento e peçamos 
perdão por nossas faltas e omissões. (Silêncio) 
Confiantes supliquemos o Seu perdão.
- Senhor, pelas vezes que somos indiferentes 
com tantos irmãos e irmãs que sofrem, vítimas 
de estruturas injustas que ferem a dignidade 
humana. Nós vos pedimos perdão.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, pelas vezes que nos fechamos em 
nosso próprio bem-estar e não transformamos 
situações de sofrimento em ações que permitam 
a liberdade e a vida plena aos nossos irmãos. Nós 
vos pedimos perdão.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, pelas vezes que nos acomodamos diante 
do sentido da vida proposto por Jesus no Seu 
Evangelho. Nós vos pedimos perdão.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
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supliquemos por nossas necessidades. A cada 
prece cantemos: Senhor da vida, ouvi vosso 
povo. (CD 300 de Aparecida)

- Senhor, iluminai a Vossa Igreja para que seja, 
firme na fé e lute sempre contra toda forma de 
ameaça a vida humana e do planeta. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, despertai no coração dos nossos 
governantes Vosso amor misericordioso para que 
ações sejam realizadas com verdadeiro espírito 
fraterno em favor da vida ameaçada. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, abençoai as pessoas que estão se 
preparando para receber o Batismo na Vigília 
Pascal para que sejam conduzidas por Vosso 
Espírito e testemunhem Jesus Cristo na família, 
na comunidade e na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei os nossos pedidos: pelos 
doentes, os dizimistas, os aniversariantes, os 
falecidos e por todos os motivos que estão no 
silêncio de nossos corações. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade 2020.
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 cultivado com 
amor. Dai-nos um coração acolhedor para 
assumir a vida como Dom e Compromisso. Abri 
nossos olhos para ver as necessidades dos nossos 
irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e 
marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira 
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 vivermos 
em comunidades eclesiais missionárias que, 
compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem 
daqueles 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 Espírito, Senhor que dá a vida. 
Amém!

13. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Na liturgia de hoje Jesus afirma 
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim, ainda que morra, viverá”. Na certeza de 
que a vida é um Dom e ao mesmo tempo um 
Compromisso, nós cristãos somos convidados a 
cultivar na oração, na fraternidade e no serviço 
um olhar de esperança que irradia para todos a 
luz da Vitória de Cristo. Apresentemos ao Altar 
do Senhor os sinais de ressurreição presente 
em nossas comunidades. Proclamemos em dois 
coros:
Lado A - Dedicação de todas as pessoas, 
equipes de serviços, movimentos e Pastorais que 
evangelizam em nossas comunidades.

Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 

4. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, por quem 
tudo existe, não deixeis morrer em nós a vida que 
nos ofereceis. Dai-nos por Vossa graça caminhar 
na mesma caridade que levou Vosso Filho a 
entregar-se à morte por amor a nós, e assim, na 
alegria, chegarmos até a celebração da Páscoa. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(O. D. C.) 
A Palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão: 
é semente de paz, de justiça e perdão! (bis)

5. Leitura da Profecia de Ezequiel (37, 12-14) 

6. Salmo Responsorial (129) 
(Ir. Míria T. Kolling - André Zamur)
No Senhor, toda graça e redenção! (bis) 
- 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 substituir? Mas em vós se encontra o perdão, 
eu vos temo e em vós espero. 
- No Senhor ponho a minha esperança, espero 
em sua palavra. A minh’alma espera no Senhor 
mais que o vigia pela aurora. 
- Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela 
aurora! Pois no Senhor se encontra toda graça e 
copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda 
a sua culpa. 

7. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (8, 8-11) 

8. Canto de Aclamação (Pe. José Carlos Sala)
Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra, 
Palavra de Deus.
1 - Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim não morrerá eternamente. 

9. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (11, 1-45) 

10. Partilha da Palavra

11. Profissão de Fé
Presidente - No Deus, Senhor da Vida, professemos 
a nossa fé. Creio em Deus Pai...

12. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Pai 

Nossa resposta

Deus nos fala
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Lado B - O cuidado das Pastorais Sociais: Pastoral 
da Criança, da Saúde, da Misericórdia, Carcerária, 
da Sobriedade que cuidam com carinho dos 
necessitados.
Lado A - A disposição de todos os Ministros 
da Distribuição da Comunhão e da Palavra na 
assistência aos idosos e enfermos de nossas 
comunidades paroquias.
Lado B - A perseverança dos Grupos de Oração, 
reza do terço, Adoração ao Santíssimo, Grupos 
de Círculos Bíblicos, eventos comunitários, 
paroquiais e diocesanos.
Lado A - Cuidado com a natureza valorizando a 
vida de todos os seres criados por Deus.
Todos - Batizados em Cristo, somos Sinais do 
Ressuscitado, quando nos colocamos a favor da 
vida em todas as dimensões com o olhar de Jesus: 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.  
(CD CF 2020)
Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 
“bom samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

14. Canto das Oferendas (CD CF 2019) 
1 - Nossos dons apresentamos, em memória do 
Cordeiro. Revivemos os seus passos, somos povo 
caminheiro.
Eis que o novo nascimento da humana criatura. 
É sinal da Páscoa nova: nesta mesa já fulgura!
2 - Nossa terra, grande ventre! É o lugar da 
esperança somos todos cultivados no jardim da 
Aliança!

15. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus por 
todas as pessoas, grupos pastorais, movimentos, 
entidades, organizações... que são anunciadores 
da Vida Nova em Cristo sendo presença libertadora 
no mundo, na Igreja e na sociedade.
(Reginaldo Veloso) 
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 
3 - Sim, derramou sobre nós graça abundante e 
saber, nos revelando o mistério, plano do seu bem-
querer. De conduzir a história à plena realização; 
Cristo encabeça o universo, terras e céus se unirão!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

16. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer. Pai Nosso...

17. Momento da Paz
Presidente - Todo cristão é chamado a ser 
instrumento da paz desejada por Deus, que se 
manifesta no cuidado com a vida dos irmãos e 
irmãs mais frágeis e com a natureza. Rezemos 
em silêncio pela paz. 

18. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber) 
Eu vim para que todos tenham vida, que todos 
tenham vida plenamente. 
1 - Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu Senhor; reconstrói a tua vida em comunhão 
com teu irmão: onde está o teu irmão, eu estou 
presente nele. 
2 - “Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os 
males”. Hoje és minha presença junto a todo 
sofredor: onde sofre o teu irmão, eu estou 
sofrendo nele. 
3 - “Entreguei a minha vida pela salvação de 
todos”. Reconstrói, protege a vida de indefesos 
e inocentes: onde morre o teu irmão, eu estou 
morrendo nele.
4 - “Este pão, meu corpo e vida para a salvação 
do mundo”. É presença e alimento nesta santa 
comunhão: onde está o teu irmão, eu estou, 
também, com ele.
5 - “Salvará a sua vida quem a perde, quem a 
doa”. “Eu não deixo perecer nenhum daqueles 
que são meus”; onde salvas teu irmão, tu me 
estás salvando nele.

19. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor Deus, que 
nesta celebração nos arrancastes das forças da 
morte e nos colocastes no caminho da vida, dai-
nos a graça de prosseguirmos com firmeza nossa 
caminhada pascal para que sejamos contados 
entre os membros de Cristo. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

20. Breves Avisos

2 1 .  Re f l e t indo  a  Campanha da 
Fraternidade 2020 (ler para a assembleia)
A compaixão de Jesus - romper com a indiferença
A nossa Santa Dulce dos Pobres nos orienta que: 
“O importante é fazer a caridade, não falar da 
caridade. Compreender o trabalho em favor dos 
necessitados como missão escolhida por Deus”. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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pelo espírito do Senhor, que o reconduz à sua terra. 
O que foi anunciado no Antigo Testamento torna-
se realidade em Jesus Cristo. A doença e a morte 
do amigo Lázaro constituem ótima oportunidade 
para uma profissão de fé em Jesus Cristo, que se 
apresenta como a ressurreição e a vida. Isso realiza-
se pela boca de uma mulher, Marta, irmã de Maria e 
de Lázaro. Belíssimo o diálogo entre Jesus e Marta: 
“Disse Marta a Jesus: ‘Senhor, se estivesses aqui, 
meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei 
que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá’. 
Disse-lhe Jesus: ‘Teu irmão ressuscitará’. Sei, disse 
Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último 
dia!’ Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem 
vive e crê em mim jamais morrerá! Crês nisso!’ Disse 
ela: ‘Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho 
de Deus que devia vir ao mundo’”Aqui, pela fé em 
Jesus Cristo, resolve-se a questão mais fundamental 
do homem: a vida. A pessoa humana busca a 
felicidade. Ela depende, todavia, da vida após a 
morte. E Jesus nos garante: “Eu sou a ressurreição 
e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, 
viverá”. E para dar prova de que podia afirmar isso, 
ele ressuscita Lázaro. Em vista disso, muitos judeus 
que tinham vindo à casa de Maria creram nele. O 
mesmo Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos 
mortos habita nos cristãos: “Aquele que ressuscitou 
Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a 
vossos corpos mortais, através do seu Espírito que 
habita em vós” (cf. 2ª leit., Rm 8,8-11). A vida em 
plenitude após a morte já tem início neste mundo 
pela fé em Jesus Cristo, celebrada no Batismo. E 
quem comunica esta vida é o Espírito de Deus, o 
Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. 
A vida pelo Espírito de Deus vem expressa pelos 
diversos ritos do Batismo: a água, a unção, a luz, 
a veste, a introdução na Comunidade Eclesial. De 
tudo isso brota uma consequência: Quem vive pelo 
Espírito é chamado a pôr-se a serviço da vida. Há 
muitos Lázaros no sepulcro, esperando por quem 
grite: “Lázaro, vem para fora!” Quem lhe desate 
as faixas e o deixe ir. É missão do cristão batizado.

(Viver em Cristo - Frei Alberto Beckhäuser, O.F.M.)   

Leituras da Semana
2ª feira: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Dn 13,41c-62; 
Sl 22; Jo 8,1-11
3ª feira: Nm 21,4-9; Sl 101; Jo 8,21-30
4ª feira: Dn 3,14-20.91-92.95; Dn 3,52-56; Jo 8,31-42
5ª feira: Gn 17,3-9; Sl 104; Jo 8,51-59
6ª feira: Jr 20,10-13; Sl 17; Jo 10,31-42
Sábado: Ez 37,21-28; Jr 31,10-13; Jo 11,45-56
Domingo: Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Sl 21; Fl 2,6-11;                         
Mt 26,14-27,66

Se, por um lado, o olhar da indiferença gera tanto 
mal, o olhar da compaixão pode fecundar o bem 
no coração humano e conferir verdadeiro sentido 
à vida. Na parábola do Bom Samaritano, o olhar 
que Jesus nos ensinou é o olhar daquele que se 
compromete com o outro. Um olhar interessado, 
não em si mesmo, mas no bem do próximo, seja ele 
quem for: simpático ou antipático, de qualquer etnia 
ou religião, amigo ou inimigo. O olhar da compaixão 
gera um “permanecer com”, uma presença que 
salvaguarda, cuida e transforma a vida de quem mais 
precisa. Esse é o olhar de Deus manifestado em Jesus 
Cristo. O olhar de Jesus é revelador do olhar Trinitário, 
de um Deus que gera vida e amor. É por isso que, 
nesta Quaresma, somos convocados a exercitar esse 
olhar de Jesus. Somos interpelados a transformar 
nosso modo de ver, sentir, conviver, conformando-
nos à verdade que Ele nos ensinou. Esse novo 
olhar precisa gerar e promover a vida, defendê-la 
e dela cuidar desde a fecundação até a plenitude. 

22. Gesto Concreto
- A Igreja no Brasil conta com 26 Pastorais Sociais 
que promovem e cuidam da dignidade da vida 
humana. Você conhece as Pastorais Sociais 
existentes em sua Paróquia? Procure conhecê-las 
e colocar a serviço das mesmas.  

23. Bênção 
- Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, 
como concedeu ao Filho Pródigo, a alegria do 
retorno a casa. Amém.
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de 
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão. Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes, com Cristo, 
celebrar a vitória da vida. Amém. 
- E a bênção de Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça 
para sempre. Amém.
- Irmãos, Jesus é a ressurreição e a vida. Ide em 
Paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. 

24. Canto Final (CD CF 2020)
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 samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

Meditando a Palavra de Deus
Este 5º Domingo da Quaresma, a exemplo do 3° e 
4°, quer levar à fé em Jesus Cristo, a verdadeira vida. 
Por isso, a vivência pascal deste domingo pode ser 
caracterizada como a vida plena pela fé em Jesus 
Cristo. O povo de Israel, no cativeiro da Babilônia, 
sente-se um povo morto e sepultado. Mas revive 


