
Durante o Tempo da Quaresma o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, sem flores, sem enfeites. Usar poucos 
instrumentos musicais. Preparar em lugar apropriado uma 
cruz de madeira com pano roxo e o cartaz da Campanha 
da Fraternidade 2023 que deverão permanecer durante os 
quarenta dias. Para iniciar a celebração, cantar de forma orante 
até a assembleia silenciar.

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

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

(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Convertei-vos, voltai a mim e eu voltarei a 
vós. Renunciai a vossos ídolos. Convertei-vos e 
vivereis! (3x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

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 - 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 - 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 cotidiana. 
Neste 5º 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, iniciemos 
nosso encontro com Jesus Cristo e nossos irmãos 
e irmãs com 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...
Presidente - Na alegria de caminhar rumo a 
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).

4. Deus nos Perdoa
Presidente - Amados irmãos e irmãs, 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.
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13. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Pai 
supliquemos por nossas necessidades. A cada 
prece cantemos: Senhor da vida, ouvi vosso 
povo. (CD 300 anos de Aparecida)

- Senhor, iluminai vossa Igreja e seus Pastores 
para que continuem a anunciar a Boa-Nova da 
libertação e permanecerem atentos ao clamor 
do povo que padece pelo flagelo da fome. 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 Sacramento do 
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 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!

14. Apresentação dos Dons
Presidente - 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 presentes 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.
Lado B - O cuidado das Pastorais Sociais: Pastoral 
da Criança, da Saúde, da Misericórdia, Carcerária, 
da Sobriedade que cuidam com carinho dos 
necessitados.

- 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.
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) - 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.

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

7. 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 subsistir? 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 a Israel de 
toda a sua culpa. 

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

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

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

11. Partilha da Palavra

12. Profissão de Fé
Presidente - No Deus, Senhor da Vida, que 
nos chama a investir na superação da fome, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

Deus nos fala

Nossa resposta
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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, Tríduo, Novena, Adoração ao 
Santíssimo, Grupos de Círculos Bíblicos, eventos 
comunitários, paroquiais e diocesanos.
Todos - Batizados em Cristo, somos sinais do 
Ressuscitado, quando nos colocamos a favor da 
vida em todas as dimensões com o olhar de Jesus: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16).  

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!
Sugestão para a Celebração Eucarística, onde houver: n° 475 
do Hinário.

16. 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.
(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.
3 - Neste tempo à mudança propício corrijamos 
o erro e o vício! Penitência, jejum e oração: são 
caminhos para a conversão!
4 - Recordamos, Senhor, tua herança: somos povo 
da Nova Aliança! Rumo à Páscoa, seguindo teus 
passos, nos acolhes com festa e abraço!
5 - Suba aos céus, hoje, em prece, o louvor e este 
povo, feliz, te agradece! Mãos se elevam já em 
oração em sinal de fraterna união!

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 - 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. 

19. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber) 
Eu vim para que todos tenham vida, que todos 
tenham vida plenamente. (bis) 
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 - Vim buscar e vim salvar o que estava já 
perdido. Busca, salva e reconduze a quem perdeu 
toda a esperança: Onde salvas teu irmão, tu me 
estás salvando nele.
5 - 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.
6 - 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.  
7 - Da ovelha desgarrada eu me fiz o Bom Pastor; 
reconduze, acolhe e guia a quem de mim se 
extraviou: Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes, 
também, nele.  

20. 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.

21. Breves Avisos
- Motivar a assembleia para trazer no próximo 
domingo a oferta da Campanha da Fraternidade. 
Onde houver envelopes, entregá-los.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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“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”. 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 3,14-20.24-25.28; Dn 3,52-56; Jo 8,3142
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

22 .  Ref le t indo a  Campanha da 
Fraternidade 2023 (convidar a assembleia a ler juntos)

- O papel da Igreja é profético. Cabe-nos defender 
os interesses de Deus, que são os interesses do 
pobre, do faminto. A fome ofende a Deus. A 
solução são políticas públicas eficazes. Não basta 
a solidariedade. “Se eu tenho fome, o problema 
é meu. Se meu irmão tem fome, o problema 
é nosso”, dizia o servo de Deus, Dom Helder 
Camara.

(Texto-Base CF 2023)

23. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
- 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 se colocar a serviço das mesmas.  

24. 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. 

25. Canto Final (CF 2023)
1 - Vocação e missão da Igreja: responder ao 
apelo do Senhor. De sermos no mundo a certeza 
da partilha, milagre do amor.
Ó Bom Mestre, a vós recorremos. Ajudai-nos a 
fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos: 
“Dai-lhes vós mesmos e comer”.

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 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 se realiza pela 
boca de uma mulher, Marta, irmã de Maria e de 
Lázaro. Belíssimo o diálogo entre Jesus e Marta: 


