
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. Usar poucos instrumentos musicais. Preparar o espaço 
celebrativo conforme os domingos anteriores. Neste domingo, deve-
se acrescentar os símbolos conforme o Evangelho (flores, barro e 
água...). Preparar a recordação da vida. Para iniciar a celebração, 
cantar de forma orante até que a assembleia fique 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!

3. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs, neste 
quarto domingo da Quaresma, chamado ‘o 
domingo da alegria’, encontramo-nos para 
louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida. A 
Sagrada Liturgia nos convida a ver o mundo com 
os olhos de Deus e a reconhecer Jesus como Luz 
da humanidade. Reunidos como filhos e filhas 
do mesmo Pai, façamos o sinal da nossa fé. Em 
nome do Pai...
Presidente - O Deus da Luz, que nos faz enxergar 
com os olhos da fé, e nos cumula de toda a 
alegria e paz, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Neste tempo quaresmal, somos 
chamados à conversão pela Palavra de Deus e por 
meio das reflexões que nos propõe a Campanha 
da Fraternidade no cuidado com a vida. Vamos 
trazer presente os fatos marcantes da semana 
que passou (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - O insistente apelo de conversão 
que nos propõe o tempo da Quaresma, não se 
apresenta na dinâmica da tristeza, mas de uma 
sóbria alegria, na esperança de uma vida nova 
em Cristo. Peçamos perdão de nossas faltas 
e omissões. (Silêncio) Elevemos ao Pai nossas 
súplicas, cantando. 
(CD CF 2019)
Senhor, que nos mandastes perdoar-nos 
mutuamente antes de nos aproximar do vosso 
altar, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, 
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério 
da reconciliação, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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- Abençoai, Senhor, vossa Santa Igreja, para 
que ela seja no mundo um sinal vivo e eficaz 
da verdadeira Luz que é Jesus, promovendo 
solidariedade, amor e paz. Nós vos pedimos.
- Compadecei-vos, Senhor, de nossos governantes 
para que libertem-se das cegueiras que os 
impedem de ver na natureza os sinais da vossa 
presença, especialmente nos irmãos(ãs) excluídos 
do convívio social e trabalhem por uma sociedade 
justa e fraterna. Nós vos pedimos. 
- Guiai, Senhor, com Vossa luz a todos nós, 
especialmente, os que serão batizados na Vigília 
Pascal, para que possamos agir na defesa da vida, 
promovendo os valores cristãos no meio em que 
vivemos. 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!

14. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Jesus abre os olhos do cego 
para uma nova realidade da vida e nos ensina 
enxergar o mundo com os olhos da fé e da justiça. 
Apresentemos ao Altar do Senhor, as nossas 
vidas, no compromisso de olhar a realidade em 
que vivemos e juntos buscarmos transformar 
tudo o que fere a vida humana e a do nosso 
Planeta, nossa Casa Comum. Proclamemos em 
dois coros o nosso compromisso com a vida em 
todas as suas dimensões.
Lado 1: Ver os irmãos e irmãs com o olhar de Deus 
e experimentar as suas dores;
Lado 2: Olhar e acolher com carinho os irmãos e 
irmãs afastados de nossas comunidades; 
Lado 1: Olhar e ter compaixão daqueles que 
erram e querem se reconciliar;
Lado 2: Olhar e defender os injustiçados pelo 
sistema opressor;
Lado 1: Olhar com misericórdia pelos nossos 
governantes e rezar pela sua conversão;

5. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que 
por vosso Filho realizais de modo admirável a 
reconciliação do ser humano, concedei ao povo 
cristão correr ao encontro das festas que se 
aproximam, cheio de fervor e alegria, exultando 
de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

6. Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
(16, 1b. 6-7. 10-13a)

7. Salmo Responsorial (22) (CD Cantando os Salmos)
O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. (bis) 
- O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes 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 bastão e com cajado, eles me dão 
a segurança!
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista 
do inimigo; com óleo vós ungis minha cabeça, e 
o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, por 
toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habitarei 
pelos tempos infinitos.

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (5, 8-14)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2020)
Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra, 
Palavra de Deus.
1 - Pois, Eu sou a luz do mundo, quem nos diz é 
o Senhor; e vai ter a luz da Vida quem se faz meu 
seguidor!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (9, 1-41)

11. Partilha da Palavra
Refletir a Liturgia da Palavra ligando-a com a CF 2020.

12. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que em Jesus Cristo é luz 
e salvação para nossas vidas, professemos nossa 
fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade
Presidente - Como comunidade que crê e confia 
na bondade do Senhor, elevemos a Ele nossas 
súplicas.

Nossa resposta

Deus nos fala
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Lado 2: Olhar e conscientizar os moradores de 
nossa comunidade no cuidado com a água, as 
nascentes, o lixo e o desperdício de alimentos;
Todos: Olhar a realidade da nossa Igreja e da 
sociedade como discípulos(as) missionários(as) a 
fim de não nos deixarmos afligir pelas situações que 
atentam contra a vida em suas múltiplas formas.
(CD CF 2020)
1- 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.
Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 
“bom samaritano” ensinou: Ao passar por uma 
vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e cuidou. 

15. 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 - É feliz quem persevera, na justiça e na 
verdade. Espalhando o bom perfume e o frescor 
da caridade!
3 - Nossa terra, grande ventre! É o lugar da 
esperança somos todos cultivados no jardim da 
Aliança!

16. Louvação
Presidente - Bendigamos ao Senhor por todas as 
pessoas e grupos que em nossas comunidades 
são sinais da Luz de Cristo. Cantemos.  
(Reginaldo Veloso - Emmanuel) 
1 - Para nós é um prazer bendizer-te, ó Senhor, 
celebrar o teu amor, por Jesus teu bem querer. (bis) 
2 - Te louvamos ó Senhor, pela nossa humana 
história, que revela tua glória, teu poder 
libertador. (bis) 
3 - Pois o tempo é de graça, de oração, jejum, 
partilha, de seguir Jesus na trilha de uma cruz 
que livra e salva. (bis) 
4 - Finalmente a nossa boca inspirada por teu 
Filho e seguindo seu ensino, por teu santo nome 
invoca. (bis) 
Amém, assim seja, amém, assim seja. (bis)

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!

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

18. Momento da Paz
Presidente - A paz é fruto da reconciliação com 
Deus, com os irmãos e conosco mesmos. Neste 
espírito de amor fraterno, em silêncio, rezemos 
pela paz em nossas famílias, comunidade e 
sociedade. 

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário da CNBB) 
Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do 
meu lutar, Senhor, força no meu sofrer. Em tuas 
mãos, Senhor, quero viver. 
1 - Meu coração penetras e lês meus pensamentos. 
Se luto, ou se descanso Tu vês meus movimentos. 
De todas minhas palavras, Tu tens conhecimento. 
2 - Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, 
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do 
horizonte, lá, iria te encontrar. 
3 - Por trás e pela frente, teu ser me envolve e 
cerca. O teu saber me encanta, me excede e me 
supera. Tua mão me acompanha, me guia e me 
acoberta! 
4 - Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!... 
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?... 
Pra Ti, Senhor, a noite é clara como o dia! 
5 - As fibras do meu corpo teceste e entrançaste. 
No seio da minha mãe, bem cedo me formaste. 
Melhor do que ninguém, me conheceste e 
amaste!
6 - Que os maus da terra sumam, pereçam os 
violentos. Que tramam contra ti com vergonhoso 
intento. Abusam do teu nome, para seus planos 
sangrentos. 
7 - Mas vê meu coração e minha angústia sente. 
Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente. 
Me bota no caminho da vida, para sempre!

20. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, luz de 
todo ser humano, iluminai nossos corações com 
o esplendor de Vossa graça para praticarmos o 
que vos agrada e amar-vos de todo coração. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos
- Nossa diocese lança um novo canal de 
evangelização: a Rádio Web Diocese de 
Colatina. Para ouvir, basta acessar o portal 
(diocesedecolatina.org.br) ou o aplicativo da 
diocese.

22 .  Ref le t indo a  Campanha da 
Fraternidade 2020 (ler para a assembleia)
A nossa Santa Dulce dos Pobres nos convida a 
olhar a solidariedade social, refletindo: “O corpo 
é um templo sagrado. A mente, o altar. Então, 
devemos cuidá-los com maior zelo. Corpo e 
mente são o reflexo da nossa alma, a forma 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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para derrotar as trevas. Deus surpreende o 
profeta Samuel ao escolher Davi com critérios 
diferentes dos seus. Enquanto Samuel se baseia 
nas aparências, no porte físico, na beleza 
exterior, Deus olha o interior. Portanto, Deus 
avalia o ser humano pela sua consciência, 
pelas intenções que o movem a decidir e a 
agir. Ele não olha as aparências, porque elas 
enganam. Ele olha o “coração”, a consciência. 
É necessário termos critérios sempre mais 
claros para evitarmos esses enganos. Deus 
sempre escolhe os últimos, pois é a partir 
deles que irá consolidar a justiça e o direito no 
meio do seu povo. Paulo escreve aos primeiros 
cristãos que com o Batismo eles passaram do 
mundo das trevas para o Reino da luz. Por 
isso, ser luz no Senhor pressupõe a rejeição e 
a denúncia das obras da escuridão que envolve 
a sociedade no egoísmo, na injustiça, na 
mentira, na intolerância, e na desonestidade. 
A proposta do texto é, portanto, de denúncia 
e desmascaramento desse sistema: “Tudo o 
que é desmascarado é manifestado pela luz”. 
O Evangelho deste domingo conta-nos como 
Jesus cura o cego de nascença e nos ensina 
que foi enviado para trazer-nos uma água 
que cura qualquer cegueira. Cristo nos leva 
a superar as cegueiras que nos impedem de 
ver corretamente o valor das pessoas e avaliar 
com justiça nossas decisões. Precisamos da 
luz de Cristo para olhar o outro com os olhos 
da fé e agir como verdadeiros cristãos. Ele é 
a luz que devemos seguir e da qual devemos 
deixar-nos guiar, para que tenhamos critérios 
mais claros para tomarmos decisões para 
agirmos em função do bem, da justiça, da paz, 
da fraternidade, enfim, de todos os valores 
profundos da vida, que libertam o ser humano. 
Quem se fecha em sua própria concepção, em 
seus próprios critérios e não se abre aos valores 
mais profundos, esse que é o verdadeiro cego. 
Quais são os preconceitos e as cegueiras de 
hoje, que nos impedem de ver a luz de Cristo 
e ser luz para os irmãos?

Leituras da Semana
2ª feira: Is 65,17-21; Sl 29; Jo 4,43-54
3ª feira: Ez 47,1-9.12; Sl 45; Jo 5,1-3a.5-16
4ª feira: Is 7,10-14;8,10; Sl 39; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
5ª feira: Ex 32,7-14; Sl 105; Jo 5,31-47
6ª feira: 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

como nos apresentamos ao mundo é um cartão 
de visitas para o nosso encontro com Deus”. O 
olhar da fé, ao mesmo tempo em que identifica 
sombras, deve, indispensavelmente, identificar 
luzes. Não é um olhar amargo, desiludido, 
apenas para o que é negativo. A tristeza que 
brota de quem olha o sofrimento não pode 
impedir que o olhar de esperança encontre 
também as luzes da solidariedade. Por isso, 
não podemos esquecer o testemunho de quem 
defende a vida atuando nas diversas entidades, 
nos Conselhos de Direitos, Organizações Não 
Governamentais, nos Movimentos Sociais e 
Populares, nos Sindicatos, nas Associações 
de Bairros e em muitas outras organizações 
comprometidas com a vida.

(Texto Base - CF 2020)

23. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
- A Campanha da Fraternidade 2020 chama a 
nossa atenção: “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele”. Qual é o nosso compromisso com as 
pessoas que estão nos abrigos, asilos, ONGs 
ou instituições que defendem a vida? Estamos 
visitando esses nossos irmãos e irmãs? Caso 
não, procuremos visitar, ter atitudes como o 
Bom Samaritano e Santa Dulce dos Pobres o 
fizeram. 

24. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos 
seja favorável. Amém.
- O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a 
paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- A alegria do Senhor seja vossa força e luz. Ide 
em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

25. Canto Final (CD CF 2020)
1 - Deus de amor e de ternura, contemplamos 
este mundo tão bonito que nos deste. Desse Dom, 
fonte da vida, recordamos: Cuidadores, guardiões 
tu nos fizeste. 
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
O tema da luz liga as três leituras da liturgia 
deste domingo: a primeira nos diz que aquele 
que não foi iluminado julga as coisas e o 
mundo com olhos humanos. O Evangelho nos 
apresenta o caminho que é preciso percorrer 
para chegar à luz e, a segunda leitura completa 
este tema indicando o que é preciso fazer 


