
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 assembleia ficar 
em silêncio.

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

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

(Pe. José Weber) 
Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra, 
fica só; Mas se morrer dento da terra, dará frutos 
abundantes!
(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 
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: “Se o grão de trigo cair na terra e 
morrer, produzirá muito fruto”. Confiantes na 
promessa do Senhor, 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) - Na alegria de caminhar com Jesus 
rumo a Sua Páscoa, vamos trazer presente os 
fatos que marcaram nossas vidas nesta semana 
na família, na comunidade, na Igreja e no mundo. 
(Recordação da vida).

4. 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, 
cantando ou rezando. 
- Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
quem ouve a Vossa Palavra, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que quiseste ser levantado da terra para 
atrair-nos a Vós, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
Vossa Cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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13. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Pai que ama a todos nós Seus 
filhos, supliquemos confiantes por nossas 
necessidades. A cada pedido, cantemos: Ó 
Senhor, escutai nossa prece. (D.R.)

- Senhor, abençoai a Vossa Igreja e Seus pastores, 
o Papa Francisco, os bispos e padres, para que 
continuem dando testemunho do Vosso amor 
misericordioso, sendo sinal do Vosso Reino entre 
nós. Nós vos pedimos.
 - Senhor, iluminai a vida e o trabalho dos nossos 
governantes, para que promovam o bem do povo 
brasileiro, olhando com maior atenção os pobres 
e excluídos. Nós vos pedimos
 - Senhor, fortalecei a fé dos catecúmenos que 
receberão os Sacramentos da Iniciação Cristã 
neste tempo favorável da Quaresma, para 
que testemunhem Jesus Cristo na família, na 
comunidade e na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde 
dos enfermos, pelos aniversariantes, pelos 
dizimistas, pelos falecidos e por todos os motivos 
que queremos rezar neste dia os quais estão no 
silêncio dos nossos corações. 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) - Jesus, o Filho amado de Deus, 
cumpriu Sua missão doando-Se por amor a toda 
humanidade. Também nós somos enviados 
para constituir um mundo melhor para todos. 
Apresentemos ao Altar do Senhor o nosso 
compromisso em lutar contra todo tipo de 
violência que ameaça e destrói a vida humana 
e a natureza.
(Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
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)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos 
num só coração, de mãos dadas formando a 
aliança, confirmados na mesma missão. (bis)

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

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor, nosso 
Deus, dai-nos a graça de caminhar com alegria 
no mesmo amor que levou Vosso Filho a entregar 
Sua vida pela salvação da humanidade. Por nosso 
Senhor Jesus 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 Livro do Profeta Jeremias 
(31, 31-34)

7. Salmo Responsorial (50) (CD Liturgia XIV)
Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me 
de novo um espírito decidido! (bis)
- 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.

8. Leitura da Carta aos Hebreus (5, 7-9)

9. Canto de Aclamação (CD da CF 2007)
Glória a Vós, ó Cristo, verbo de Deus. 
Se alguém me quer servir, que venha atrás de 
mim; E onde eu estiver, ali estará meu servo.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (12, 20-33)

11. Partilha da Palavra
Este refrão pode ser cantado no início ou final da partilha.

(Pe. José Weber) 
Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra, 
fica só; mas se morrer dento da terra, dará frutos 
abundantes!

12. Profissão de fé
Presidente - No Deus que nos chama à conversão, 
professemos a 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 
por todas as pessoas, equipes, pastorais, 
movimentos, organizações, entidades, que são 
sinais do amor de Deus entre nós.
(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 - De mãos erguidas, rezemos a oração 
que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

18. Momento da Paz 
Animador(a) -  A paz em Cristo tem seu 
fundamento na garantia das condições de vida 
para todas as pessoas e na transformação de 
tudo o que impede a existência da criação. Esta 
transformação é a esperança de que uma nova 
humanidade é possível. (Rezemos em silêncio pela paz).   

19. Canto de Comunhão (se houver) (CD da CF 2018)
Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra, 
fica só; mas se morrer dentro da terra, dará 
frutos abundantes!
1 - Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e 
não deixastes rir de mim meus inimigos! Senhor, 
clamei por vós, pedindo ajuda, e vós, meu Deus, 
me devolvestes a saúde.

2 - Vós tirastes minha alma dos abismos e me 
salvastes, quando estava já morrendo! Por vós, ó 
meu Senhor, agora eu clamo, e imploro a piedade 
do meu Deus.
3 - Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! Sede, 
Senhor, o meu abrigo protetor! Transformastes o 
meu pranto em uma festa, meus farrapos em 
adornos de alegria.
4 - Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe 
graças e invocai seu santo nome. Se à tarde vem 
o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar 
a alegria.

20. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, alimentados 
pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), renovamos 
com alegria a aliança que nos oferecestes em 
Cristo e aceitamos a cruz em nossa vida, como 
passagem necessária para a salvação e a alegria 
perfeita. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos 
- Lembrar à comunidade que no próximo 
domingo (Domingo de Ramos) é dia da coleta 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica. 
Distribuir os envelopes e trazer ramos para serem 
abençoados.
 
22. Refletindo o papel das comunidades 
cristãs na Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021 
(ler para a assembleia) 

 As comunidades cristãs são chamadas a serem 
este espaço, que gera esperança e possibilita 
sonhar, exercitar e concretizar esta Boa-Nova 
de que podemos ser protagonistas de histórias 
sem discriminações, preconceitos e violências. 
Uma comunidade viva e coerente com o 
Evangelho esforça-se para experimentar esta 
nova realidade revelada em Cristo, ou seja, 
sem relações de injustiça, de poder opressor, 
de desigualdade, abuso e orgulho. Ser coerente 
com a Boa-Nova é não cair na tentação de 
praticar a falsa paz da sociedade greco-romana. 
O esforço para não nos afastarmos da Boa-Nova 
é diário. Sempre que nos afastamos da Boa-
Nova deixamos de ser “sal da terra e luz do 
mundo” (Mt 5,13-16). Perdemos a capacidade 
de ser fermento na massa.

               (Texto-Base C.F.E 2021)

23. Gesto concreto
- Cristo é a nossa paz: do que era dividido 
fez uma unidade. Essa é a Boa-Nova com a 
qual queremos nos comprometer? Motivar as 
famílias a identificarem e participarem de boas 
práticas de diálogo e de unidade na família e na 
comunidade. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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segunda leitura nos convida a seguir o mesmo 
caminho de Cristo, um caminho semeado de 
dificuldades. Ele, porém, o percorreu antes de 
nós e por isso compreende nossas dificuldades 
e incertezas, nossos receios e fraquezas. O 
homem, se quiser valorizar sua vida, se quiser 
fazer surgir um mundo novo, sem violência, 
deve antes ter a coragem de morrer, ou seja, 
doar-se a si mesmo por amor e com amor. Para 
Cristo, o homem atinge o ponto mais alto da 
realização de sua vida quando se entrega à 
morte por amor e com amor aos seus. Jesus 
aceita ser grão que morre debaixo da terra 
para dar fruto abundante. Em Jesus, se dão as 
mãos duas realidades fortemente contrárias: a 
morte e a fecundidade. Na conjunção de perder 
o mundo resume-se o Mistério Pascal de Jesus 
Cristo. 
(Roteiros Homiléticos da Quaresma - CNBB e Viver em Cristo - 
Frei Alberto Beckhauser)     

 

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: Is 7,10-14;8,10; Sl 39; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
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: Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Sl 21; Fl 2,6-11; Mc 
14,1-15,47

24. Bênção 
Presidente - 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 podermos, 
com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Amém. 
- Abençoe-Vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Glorificai a Deus com sua vida.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

25. 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
O nosso retiro de quarenta dias está chegando 
ao fim. Neste domingo ouvimos sobre o grão de 
trigo que cai na terra e morre. Morre e produz 
frutos infinitos. Vê-se aqui, a produtividade 
ilimitada do amor. Onde alguém vive por e 
com amor, o mundo se torna uma colheita 
abundante. O quinto Domingo da Quaresma 
nos coloca nos átrios da glorificação de Jesus. 
Ele mostra qual o Seu caminho para a glória 
dos que desejam vê-Lo: é o caminho da cruz, o 
caminho da semente lançada à terra, que não 
fica só, mas, morrendo, produz muito fruto. É 
chegada a hora de Jesus. Trata-se de sua Paixão 
e Ressurreição, pela qual ele se lança totalmente 
no plano do Pai e realiza de modo pleno Sua 
vontade. Na carta aos Hebreus, encontramos 
uma lição preciosa: Jesus não é um senhor 
sentado nos palácios, desligado da situação 
real das pessoas. Jesus não permaneceu nos 
céus, contemplando as nossas angústias, mas 
tornou-Se companheiro. Percorreu o caminho 
da humilhação e da morte. Dessa forma, a 


