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

Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
Tempo Quaresmal e também a recordação da vida. Este 
domingo é considerado o “Domingo da Alegria (laetare)”, pois a 
liturgia anuncia a ressurreição. Pode-se substituir a cor roxa pela 
rósea ou lilás. Para iniciar a celebração, cantar de forma orante.

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

(Neste momento o (a) 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, 
tende misericórdia! (Bis)
(Terminado o refrão/ canto, 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 - Irmãos e irmãs em Cristo, sejam 
bem-vindos a este encontro fraterno para 
fazermos memória da Páscoa do Senhor. Neste 
quarto Domingo da Quaresma somos convidados 
à alegria, porque o amor de Deus por nós é o 
maior exemplo de doação. “Deus amou tanto o 
mundo que lhe deu seu próprio Filho, para que 
todo o que Nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. Contemplando a cruz de Cristo, sinal de 
salvação e reconciliação da humanidade, façamos 
o sinal da nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador(a) -  Neste Tempo Quaresmal, 
preparando-nos para a grande festa da Páscoa, 
a nossa fé nos anima a prosseguir pelo caminho 
da fraternidade e do diálogo. Neste compromisso 
de amor, recordemos os fatos que marcaram a 
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. Inclinemos nossas cabeças reconhecendo-
nos necessitados da misericórdia do Pai (silêncio). 
Confiantes, peçamos perdão, 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.
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13. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Deus sempre fiel às Suas 
promessas, elevemos as preces de nossa 
comunidade. A cada pedido, cantemos: Ó Senhor, 
Senhor neste dia, escutai nossa prece. (D.R.)

- Senhor, abençoai a Vossa Igreja, o Papa Francisco, 
os bispos, padres, diáconos, religiosos(as), 
seminaristas, leigos(as) para que anunciem o 
Evangelho sobretudo aos pobres, aos doentes, 
e àqueles que são desprezados e esquecidos em 
nossa sociedade. Nós vos pedimos.
 - Senhor, guiai com Vossa luz os nossos 
governantes para que busquem o caminho da 
unidade e do diálogo entre si e assumam um 
compromisso de amor com o povo brasileiro em 
favor da vida e da paz. Nós vos pedimos
 - Senhor, acompanhai todos os catecúmenos que 
receberão os Sacramentos da Iniciação Cristã, na 
Vigília Pascal, para que cheios da luz de Cristo, 
participem ativamente da vida em comunidade. 
Nós vos pedimos.
Terminadas as preces, o presidente reza a Oração da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2021.

Presidente - Deus da vida, da justiça e do amor, 
nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e 
por concederes a graça de vivermos a comunhão 
na diversidade. Através desta Campanha da 
Fraternidade Ecuménica, ajuda-nos a testemunhar 
a beleza do diálogo como compromisso de amor, 
criando pontes que unem em vez de muros que 
separam e geram indiferença e ódio. Torna-
nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir 
a toda humanidade, em especial, aos mais 
pobres e fragilizados, a fim de que possamos 
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas 
dores e angústias, suas alegrias e esperanças, 
caminhando pelas veredas da amorosidade. Por 
Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro 
restaurador da vida. Amém.

14. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - O desejo de Cristo é que todos 
sejamos um. Seu amor nos une, Sua Palavra 
desperta em nossos corações o compromisso 
com a construção de uma sociedade que seja 
capaz de dialogar e construir a “cultura do 
encontro”. Apresentemos ao Altar do Senhor o 
nosso compromisso de dialogar e viver a unidade, 
onde não há primeiro, nem último, trabalharmos 
em conjunto, na mesma sintonia e construir a 
civilização do amor, da justiça, da igualdade e da 
paz em nossas comunidades.
(Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos 
num só coração, de mãos dadas formando a 
aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade Ele faz! (bis)

Senhor, que confiastes à Vossa Igreja o ministério 
da reconciliação, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus de bondade 
e misericórdia, Vós que nos destes Jesus Cristo, 
para nossa salvação, aumentai em nós o desejo 
de conversão para que possamos morrer para o 
pecado e ressurgir para uma vida nova junto a 
Vós. Isto vos pedimos por Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 

(Lindberg Pires - Waldeci Farias CD) 
Purificai, Senhor, meus ouvidos, / purificai, 
Senhor, meu coração, / para ouvir e guardar 
Vossa Palavra! (bis)

6. Leitura do Segundo Livro das Crônicas 
(36, 14-16. 19-23)

7. Salmo Responsorial (136) 
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se 
de ti, Jerusalém, eu me esquecer! (bis)
- Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos 
chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros 
por ali penduramos nossas harpas.
- Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos 
cânticos; nossos guardas exigiram alegria na 
tristeza: “Cantai hoje para nós algum canto de Sião!”
-Como haveremos de cantar os cantares do Senhor 
numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, 
algum dia eu me esquecer, que resseque a mão!
- Que se cole a minha língua e se prenda ao céu 
da boca, se de ti não me lembrar! Se não for 
Jerusalém minha grande alegria! 

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (2, 4-10)

9. Canto de Aclamação (Pe. José Weber)
Louvor a Vós, ó Cristo, rei da eterna glória. (bis)
Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu filho 
único; todo aquele que crer nele, há de ter a vida 
eterna.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (3, 14-21)

11. Partilha da Palavra

12. Profissão de fé
Presidente - No Deus Uno e Trino, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai... 

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Canto das Oferendas 
(Pe. Wallison Rodrigues - CD CF 2019) 
Criai em nós um coração que seja puro. Dai-nos, 
Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, 
lembrai-vos do vosso amor: Misericórdia!
1 - Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei 
à minha prece, ao meu clamor. Porque sois o meu 
abrigo e fortaleza, Sois a vida, sois amparo protetor.
2 - A minh’alma, ó Senhor, de Vós tem sede, como 
a terra sedenta e sem água. Concedei a alegria 
de ser salvo; perdoai-me toda culpa, toda mágoa.
3 - Esta terra, ó Senhor, favorecestes; perdoastes 
o pecado ao vosso povo. Vós sois bom, sois 
clemente, sois perdão, Vós sois, Senhor, o Deus 
de amor a quem invoco.

16. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
que realizou tão grande mistério de amor em 
Jesus Cristo. 
(Marco Campos - Wallison Rodrigues)
1 - Bendigamos ao Deus uno e trino: dando 
graças, cantando este hino: com carinho, norteias 
a vida rumo a terra pra nós prometida!
Bendito sejas tu, Pai da misericórdia! (bis)
2 - Enviaste a nós o teu Filho que se fez doação 
em martírio. Nos abriste do êxodo a estrada 
conduzindo à montanha sagrada.

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 do Senhor e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos 
a oração que Cristo nos ensinou. Pai Nosso...

18. Momento da Paz 
Animador(a) - Em Cristo, a Boa-Nova de paz 
é oferecida para todas as pessoas a fim de se 
construir uma nova humanidade, animada e 
alicerçada no amor, na   graça   de Deus e na 
unidade que se realiza pelo Espírito Santo.  Em   
silêncio, rezemos pela paz.   

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(Frei Telles Ramon - Adenor Leonardo Terra)
1 - Deus é rico em misericórdia. Seu amor é grande, 
sim, por nós. Das amarras da antiga morte nos 
livrou, pois ouve nossa voz. Esse amor está em Jesus 
Cristo que por nós morreu e ressurgiu, à direita de 
Deus Pai se encontra e do céu as portas nos abriu.
Este é o amor de Deus por nós: caminha conosco! 
Visita seu povo! Amor de Deus por nós!

2 - Quando o povo andou em maus caminhos 
praticando a infidelidade. Deus envia os seus 
mensageiros para conduzi-los à verdade. Mas em 
nada adianta o envio e vem logo a escravidão. 
O amor de Deus nunca se cansa promovendo a 
libertação.
3 - Qual serpente no deserto, um dia, que 
Moisés ao povo levantou, é preciso que o Filho 
do Homem mostre ao mundo todo o seu amor. 
“Os que creem terão a vida eterna”, pois é esta 
a minha missão: “Dar a vida plena para todos e 
livrá-los da condenação”.
4 - Ó Jerusalém, cidade santa és perfeita em 
tudo, na unidade. Para lá acorre toda gente; que 
o Senhor de seu louvor se agrade. E este canto 
se repita sempre a Deus que nos dá a salvação, 
que nos deu seu Filho, Jesus Cristo, nossa vida e 
ressurreição.

20. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, luz de 
todo ser humano, que vem a este mundo, nós Vos 
agradecemos por esta celebração. Fortalecidos 
pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), queremos 
viver em constante graça. Iluminai nossos 
corações para realizarmos sempre o que Vos 
agrada e amar-Vos de todo o coração. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos 

22 .  Ref le t indo a  Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021 
(ler para a assembleia) 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 
quer ser um convite para viver um jejum que 
agrada a Deus e que conduz à superação de 
todas as formas de intolerância, racismo, 
violências e preconceitos. Queremos que nosso 
arrependimento contribua para assumirmos 
outras posturas em relação a cada a cada 
pessoa que encontrarmos ao longo do caminho 
e que, ao longo dos 40 dias da Quaresma, nos 
perguntemos se nossa prática cristã promove a 
paz ou potencializa o ódio. Esperamos que este 
seja um tempo que nos ajude a testemunhar e 
anunciar com a própria vida que Cristo é a nossa 
paz, adotando comportamentos de acolhida, 
de diálogo, de não violência e antirracistas. 
Queremos que a Quaresma nos inquiete com uma 
“PAZ que luta pela PAZ! A PAZ que nos sacode 
com a urgência do Reino. A PAZ que invade, com 
o vento do Espírito, a rotina e o medo, o sossego 
das praias e a oração de refúgio. A PAZ das armas 
rotas na derrota das armas. A PAZ do pão da fome 
de justiça, a PAZ da liberdade conquistada, a PAZ 
que se faz ‘nossa’, sem cercas nem fronteiras. Que 
é tanto ‘Shalom’ como ‘Salam’, perdão, retorno, 
abraço... Dá-nos a tua PAZ, Senhor, essa PAZ 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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a luz veio ao mundo, e os homens preferiram as 
trevas, porque suas ações eram más.  “Quem 
faz o mal odeia a luz, e não vem para luz, mas 
quem pratica a verdade, vem para a luz, para 
que se manifeste que suas obras são feitas em 
Deus”. Como acolher hoje essa luz presente no 
mundo?  Ou evitamos a luz porque o peso dos 
nossos pecados nos levam a temer a verdade? A 
primeira leitura nos diz que, quando o homem 
rejeita Deus e escolhe caminhos de egoísmo e 
de auto-suficiência, está a construir um futuro 
marcado por horizontes de dor e de morte. No 
entanto, diz o autor do Livro das Crônicas que 
Deus dá sempre ao seu povo outra possibilidade 
de recomeçar, de refazer o caminho da esperança 
e da vida nova. A história de amor entre Deus e o 
homem nunca termina como uma condenação; 
é o homem que, ao negar-se a seguir o caminho 
de Deus, se condena e se destrói. Na Carta 
aos Efésios, aparece claramente que o homem 
sozinho não consegue livrar-se das situações 
embaraçosas e complicadas.  Deus, contudo, em 
sua infinita misericórdia vem ao seu encontro 
para libertá-lo. As boas obras, não são nosso 
mérito, mas é puro dom de Deus, são sinais que 
indicam que a graça de Deus conseguiu penetrar 
e produzir frutos no coração do homem e da 
comunidade. Deus ama o homem com um amor 
total, incondicional, desmedido; é esse amor que 
levanta o homem da sua condição de finitude e 
debilidade e que lhe oferece esse mundo novo 
de vida plena e de felicidade sem fim que está 
no horizonte final da nossa existência. A morte 
de Jesus na cruz é a única fonte de vida eterna. É 
esse o grande tema da Quaresma, em preparação 
para a Páscoa: Olhar para Ele, com fé, com infinito 
amor e gratidão! E começar a praticar a verdade.

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 49,8-15; Sl 144; Jo 5,17-30
5ª feira: Ex 32,7-14; Sl 105; Jo 5,31-47
6ª feira: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88; Rm 4,13.16-
18.22; Lc 2,41-51; Mt 1,16.18-21.24
Sábado: Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53
Domingo: Jr 31,31-34; Sl 50; Hb 5,7-9; Jo 12,20-33

marginal que soletra em Belém e agoniza na Cruz 
e triunfa na Páscoa”. Para realizar esta caminhada 
quaresmal, dialogando e comprometidos com 
uma sociedade mais amorosa e justa, seguiremos 
os passos dos caminhantes de Emaús, como narra 
o Evangelho de Lucas (24, 13-35).  

(Texto-Base C.F.E 2021)

23. Bênção 
Presidente - O Senhor Jesus Cristo, modelo 
de oração e 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.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

24. Canto final 
(Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos 
num só coração, de mãos dadas formando a 
aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade Ele faz! (bis)
2.  Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar 
com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura 
como fez no caminho a Emaús. (bis)
3. Venham todos,  vocês,  testemunhas, 
construamos a plena unidade no diálogo 
comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar 
toda polaridade, pois em Cristo nós somos um 
povo, reunidos na diversidade. (bis)
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos 
o amor-compromisso na partilha, no dom da 
esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

Meditando a Palavra de Deus
Neste quarto Domingo da Quaresma, ouvimos 
o Evangelho da entrega: “Deus amou tanto o 
mundo que lhe deu seu próprio Filho.” Nesta 
afirmação, a palavra principal é amar.  O amor 
do qual a morte foi a expressão.  Em Jesus 
elevado na cruz para a salvação de todos, vemos 
o amor do Pai chegar ao ponto mais alto. Somos 
convidados a olhar para Jesus, a aprender com 
Ele a lição do amor total, da entrega. É esse o 
caminho da salvação, da vida plena e definitiva. 
Jesus coloca a força salvadora de Sua morte 
em grandioso paralelo com a serpente erguida 
que, para quem nela olhasse, vencia o mortífero 
veneno das cobras do deserto. Esse olhar para a 
cruz salvadora implica profunda mudança interior 
de vida. Jesus nos propõe “nascer de novo”, mas 


