
Colocar na porta principal da Igreja um jarro transparente 
com água que será conduzido ao presbitério por uma mulher, 
no canto de ambientação, e será derramado em um recipiente 
em local visível, enquanto se canta.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(CD CF 2014) 
Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia, em tua 
fonte viva. Senhor, dá-me de beber, vem e me 
sacia, nesta Santa Eucaristia!
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. José Antônio de Oliveira - Pe. José Carlos Sala) 
1 - Senhor, Deus de nossos pais, aqui estamos. 
Teu amor, alegres, vimos celebrar. Tua graça, que 
nos salva, nós buscamos, nossa vida colocamos 
neste altar.
Somos povo da Aliança, caminhando na 
esperança, conduzidos por tua mão! Com os pés 
no chão da vida, rumo à Páscoa tão querida, te 
pedimos conversão!

2 - A Palavra nos anima e orienta, fortalece e dá 
sentido à nossa cruz. O teu pão nos une a todos, 
nos sustenta, por caminhos da justiça nos conduz.
3 - Nesta casa, reunidos em família aprendemos 
o valor da oração, do jejum que nos educa na 
partilha, do amor, que faz a gente ser irmão.  

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-
vindos a este encontro fraterno para fazermos 
memória da Páscoa do Senhor. Na liturgia de 
hoje, o Pai nos oferece o dom da água viva e nos 
convida a aderir pessoal e comunitariamente a 
Jesus, o Messias enviado de Deus. Confiantes na 
misericórdia de Deus que nos oferece água viva, 
façamos o sinal de 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...
Presidente - A Campanha da Fraternidade deste 
ano nos propõe despertar o espírito de caridade 
e de compromisso que deve estar presente em 
todos que querem ser discípulos de Jesus. Vamos 
trazer presente os fatos acontecidos em nossa 
família, na comunidade, na Paróquia, na Diocese 
e no mundo (recordação da vida).

4. Deus nos Perdoa
Presidente - Neste ano, a Campanha da 
Fraternidade convida todos os batizados a 
refletirem sobre a fome. Pelas vezes que não 
assumimos nossa responsabilidade, em relação 
aos mais necessitados de nossas comunidades, 
peçamos perdão ao Deus de misericórdia (silêncio). 
Cantemos.
(CD CF 2011) 
Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, filho de Deus, que vos tornastes 
obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
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(Ir. Natalina Grande - Telmo Tomio) 

1 - Se conhecesses o dom de Deus, quem é que 
te diz: dá-me de beber, és tu que lhe pedirias e 
Ele te daria d’água viva, sempre a correr!
Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia, em tua 
fonte viva! Senhor, dá-me de beber, vem e me 
sacia, nesta Santa Eucaristia! 
2 - Quem crê em mim, dentro de si, terá, meu 
Santo Espírito, fonte a jorrar, um rio de água viva, 
capaz de saciar, a sua sede, sede de Deus!

12. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que nos deu Jesus como 
fonte de água viva, professemos nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai bom e misericordioso 
elevemos nossos pedidos. Após cada prece, 
cantemos. Ouvi Deus de amor, nosso clamor. 
(O.D.C)

- Senhor, abençoai  Vossa Santa Igreja, para que 
possa testemunhar Jesus, fonte de água viva, com 
palavras e ações em favor dos nossos irmãos, 
levando a sua Boa-Nova até os confins da terra. 
Nós vos rogamos. 
- Senhor, iluminai as autoridades públicas para 
que se comprometam com a justiça e assumam 
a responsabilidade de legislar em favor do povo 
sofrido pelo flagelo da fome. Nós vos rogamos.
- Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos 
imitar o exemplo da Samaritana indo ao encontro 
dos irmãos e irmãs, para anunciar o projeto de 
vida e salvação que nos é oferecido por Vosso 
Filho Jesus Cristo.  Nós vos rogamos.
- Senhor, amparai todos os que, em nosso mundo 
passam fome, para que sejam saciados pela Vossa 
Palavra, mas também com justiça, trabalho, vida 
digna e superação das condições aprisionadoras 
da miséria. Nós vos rogamos.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha da 
Fraternidade 2023.
PAI de bondade, ao ver a multidão faminta, 
vosso FILHO se encheu de compaixão, abençoou, 
repartiu cinco pães e dois peixes e nos ensinou: 
“dai-lhes vós mesmos de comer”. Confiantes 
na ação do ESPÍRITO SANTO, nós vos pedimos: 
INSPIRAI-NOS o sonho de um mundo novo, de 
diálogo, justiça, igualdade e paz; AJUDAI-NOS 
a promover uma sociedade mais solidária, sem 
fome, pobreza, violência e guerra; LIVRAI-NOS do 
pecado da indiferença com a vida. Que MARIA, 
nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos 
Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas 
abandonadas, esquecidas e famintas. AMÉM!

Presidente - Deus misericordioso tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e no conduza à 
vida eterna. Amém. 

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor nosso 
Deus e nosso Pai, ajudai-nos a encontrar em Jesus 
Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede 
de justiça e de santidade pode ser saciada em 
plenitude. Ele que é Deus convosco, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 
Desça como a chuva a tua Palavra, que se espalhe 
como orvalho, como chuvisco na relva, como 
aguaceiro na grama. Amém!

6. Leitura do Livro do Êxodo (17, 3-7)

7. Salmo Responsorial (94) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)

Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz 
do Senhor! (bis) 
- Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos! 
- Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e 
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque 
Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o 
seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz 
com sua mão. 
- Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os 
corações como em Meriba, como em Massa, no 
deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais 
me provocaram, apesar de terem visto as minhas 
obras”.

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (5, 1-2.5-8)

9. Canto de Aclamação (CD CF 2011) 

Glória e louvor a vós, ó Cristo.
1 - Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. 
Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter 
sede! 

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (4, 5-42)

11. Partilha da Palavra 
Concluir a Partilha da Palavra com o canto.

Deus nos fala
Nossa resposta
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14. Apresentação dos Dons
Durante o canto as pessoas levam os alimentos, que serão 
distribuídos para os necessitados.

Presidente - A fome é um instinto natural de 
sobrevivência presente em todos os seres 
vivos. Contudo, na sociedade humana, a fome 
é uma tragédia, um escândalo, é a negação da 
própria existência. Apresentemos ao Altar do 
Senhor nosso compromisso de batizados, de 
trabalharmos com ações concretas em nossas 
comunidades para amenizar a fome dos pobres 
e oprimidos.

15. Canto das Oferendas 
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus espera que os dons 
de cada um se repartam com amor no dia a dia. 
(bis) 
1 - Deus criou este mundo para todos: quem tem 
mais é chamado a repartir, com os outros o pão, 
a instrução e o progresso: fazer o irmão sorrir.
2 - Mas, acima de alguém que tem riquezas, está 
o homem que cresce em seu valor, e, liberto, 
caminha para Deus repartindo com todos o amor.
Sugestão para a Celebração Eucarística, onde houver: n° 426 
do Hinário. 

16. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por todas as 
pessoas e entidades que trabalham em prol dos 
mais necessitados. Cantemos.

(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 

1 - Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim. 
Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se 
eu não tinha nada bastou-me dizer sim. És o meu 
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: a quem se faz 
menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos 
e filhas! Vigor de quem não fecha o coração! 
2 - Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual. 
Fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O 
teu nome é Santo, superas todo o mal. E onde 
houver bondade tua mão já transbordou. 
3 - Te louvo meu Senhor, pois assim é teu poder: 
dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. 
Fere os poderosos, mas nutre e faz crescer quem 
se reconhece pequeno filho seu. 
4 - Te louvo meu Senhor, que promessa é pra 
cumprir: famintos conheceram a graça dos teus 
bens. Ricos lá se foram sem nada conseguir com 
misericórdia teu povo tu manténs.

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 - Ao Pai que nos congrega como 
irmãos e irmãs na fé, rezemos com amor e 
confiança a oração que Jesus nos ensinou: Pai 
Nosso...

18. Momento da Paz
Presidente - Como filhos e filhas de Deus, 
rezemos em silêncio pela paz: em nossas famílias, 
em nossas comunidades e no mundo.

19. Canto de Comunhão (se houver) (CD CF 2020) 

1 - Tu vieste, ó Messias, e nos deste a conhecer, 
no raiar de um novo dia, a essência do viver!
Água da vida és tu, Jesus: fonte eterna de 
salvação! Tu és presença a transformar: a 
criatura plenificar!
2 - Eis que a hora é chegada: convergência com o 
Pai! Tu, qual luz do meio-dia, reuniste comensais!
3 - Co’a mulher samaritana, te pedimos de beber: 
dá-nos hoje água viva! Tu, razão do nosso crer!
4 - Tu conosco permaneces, nosso Mestre e 
Senhor! Saciamos nossa sede no jorrar do teu 
amor!
5 - Em espírito e verdade, a Deus Pai adoração! 
Tu a Ele nos conduzes, ao viver de comunhão!

20. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, celebrando 
este encontro fraterno, recebemos já na terra a 
palavra da alegria, a Água Viva que é Vosso Filho 
Jesus. Ajudai-nos para que possamos, como a 
samaritana, anunciar e vivenciar a Boa-Nova em 
nosso meio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos
- Durante o Tempo da Quaresma, todos os 
domingos, fazer a campanha de alimentos.

22. Refletindo sobre a Campanha da 
Fraternidade (ler para a assembleia)

O Texto-Base da Campanha da Fraternidade  2023 
nos ajuda: “A FOME é uma realidade no Brasil. E 
este fato não pode ser negado. Ela é o flagelo de 
uma multidão de brasileiros. Mas, no Brasil, não 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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nós o Povo de Deus em caminho. Somos também 
tentados a saciar a sede sem enfrentar o caminho 
da verdadeira liberdade. Com a Samaritana do 
evangelho, Jesus nos convida a fazer uma parada 
de reflexão profunda para descobrirmos nossas 
sedes existenciais. Diante da crise de sentido 
presente em nossa sociedade, é preciso fazer a 
experiência do amor total de Deus, manifestado 
em Cristo. Ele morreu por nós quando éramos 
pecadores, afirma São Paulo. Hoje, ele continua 
a nos saciar para lembrar-nos que já somos novas 
criaturas em seu amor. Somente após a escuta 
atenta, a Samaritana foi capaz de tornar-se fonte 
de água viva também para seus concidadãos. Ela 
deixa o balde (seus antigos projetos e objetivos) 
e se lança toda inteira no anúncio daquele que 
deu total sentido a sua vida. Que este tempo 
forte de oração nos ajude a revitalizar nosso 
encontro pessoal com Cristo. Quando formos 
capazes de ouvir sua voz em meio às provações, 
encontraremos força para superar os obstáculos, 
que nos impedem de anunciá-lo com todo o 
nosso ser. Estamos enfrentando os desafios da 
caminhada com esperança ou estamos olhando 
para trás, com saudades dos vícios e da escravidão 
do pecado?

(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2020) 

Leituras da Semana
2ª feira: 2Rs 5,1-15a; Sl 41; Lc 4,24-30  
3ª feira: Dn 3,25.34-43; Sl 24; Mt 18,21-35
4ª feira: Dt 4,1.5-9; Sl 147; Mt 5,17-19
5ª feira: Jr 7,23-28; Sl 94; Lc 11,14-23
6ª feira: Os 14,2-10; Sl 80; Mc 12,28b-34
Sábado: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88; Rm 4,13.16-
18.22; Lc 2,41-51a; Mt 1,16.18-21.24 
Domingo: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Sl 22; Ef 5,8-14; Jo 
9,1-41

falta alimento. A cada ano, o País bate recordes 
de produção, dentre os quais, milho, soja, trigo, 
de cana de açúcar, de carne, etc. O que então nos 
falta? Falta-nos convertermo-nos ao Evangelho, 
olhar com sinceridade as necessidades do outro, 
aprender a repartir para que ninguém fique com 
fome, edificar aqui e agora o Reino de Deus que 
buscamos e que se realizará em plenitude na 
eternidade”

(Texto-Base, n° 29)

22. 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.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

23. Canto Final (CF 2023)

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. Ajudai-nos a 
fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos: 
“Dai-lhes vós mesmos e comer”.
1 - Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, 
caridade. Recordemos, pois é nosso ofício cultivar 
e plantar a bondade.
2 - A ausência da fraternidade, nos leva a desviar 
o olhar do irmão que tem necessidade de valor, 
alimento e lugar.

Meditando a Palavra de Deus
A liturgia de hoje nos convida a fazer uma 
avaliação do caminho quaresmal realizado até 
aqui. A primeira leitura ajuda-nos nessa reflexão 
importante sobre a caminhada de fé. Em Massa 
e Meriba, afetados pela sede, o povo coloca 
em questão a presença de Deus. A falta de fé 
leva os caminhantes ao desânimo e à revolta 
contra Moisés. A falta de fé não permite que 
os filhos de Israel tomem consciência de que a 
presença de Deus não exime da responsabilidade 
e liberdade de cada um para empreender um 
caminho de vida nova. Bastou vir a sede, para 
se esquecerem dos prodígios que Deus tinha 
realizado ao abrir o Mar Vermelho e fazer com 
que todos o passassem a pé enxuto. Hoje, somos 


