
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 1º domingo da Quaresma/Ano A – 1º.03.2020

- A exemplo de Cristo e com sua graça, vencer as TENTAÇÕES
- CF: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso – “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
Cor litúrgica: ROXO         Ano 39 - Nº 2445          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

 1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2020/1) 1. Deus 
de amor e de ter-
nura, contempla-
mos/ este mundo 
tão bonito que 

nos deste./ Desse Dom, fonte da 
vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nes-
ta estrada/ o que o “bom sama-
ritano” ensinou:/ ao passar por 
uma vida ameaçada,/ ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou. 

2. 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.

3. Tua glória é o homem vivo, 
Deus da Vida;/ ver felizes os teus 
filhos, tuas filhas;/ é a justiça 
para todos, sem medida; é for-
marmos, no amor, bela Família.

4. Mata a vida o vírus torpe da 
ganância,/ da violência, da men-
tira e da ambição./ Mas também 
o preconceito, a intolerância. O 
caminho é a justiça e conversão. 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. A graça e o perdão de Cristo que, 

fiel ao Pai, na força do Espírito, 
vence as tentações, estejam con-
vosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Desde quarta-feira, esta-
mos vivendo o tempo da prepara-
ção para a Páscoa, ajudados pela 
Campanha da Fraternidade sobre 
a vida, dom maravilhoso de Deus, 
do qual devemos cuidar, especial-
mente nos irmãos e irmãs mais 

frágeis. Na disposição de deixar-
-nos conduzir pelo Espírito, como 
Cristo no deserto, poderemos 
vencer as tentações, crescer na 
comunhão fraterna e celebrar fru-
tuosamente a vitória sobre a mor-
te e o pecado no mistério pascal.

P. (--- exortação no rito das cinzas: 
converta-se e creia no evangelho 
/ dia de oração pelas vocações e 
da partilha / reuniões de diversos 
setores de pastoral nesta semana 
e reunião dos padres e diáconos 
terça-feira/ de terça-feira a do-
mingo, Semana da Mulher/ início 
do curso de teologia para leigos, 
sexta-feira, no Seminário de Fáti-
ma ...). 

Ato penitencial
P. A caminhada quaresmal nos pede 

seguir mais de perto a Cristo até 
a cruz, morrendo com Ele ao pe-
cado para participarmos de sua 
vitória sobre a morte e o pecado. 
Reconhecendo-nos pecadores, 
imploremos a misericórdia divi-
na. (pausa ... tudo ou só a respos-
ta cantada) 

S. Senhor,/ que fazeis passar da 
morte para a vida/ quem ouve a 
vossa Palavra,/ tende piedade de 
nós.

A. /:Senhor, tende piedade de 
nós.:/

S. Ó Cristo,/ que quisestes ser le-
vantado da terra/ para atrair-nos a 
vós,/ tende piedade de nós.

A. /:Ó Cristo, tende piedade de 
nós.:/

S. Senhor,/ que nos submetereis ao 
julgamento/ da vossa cruz,/ tende 
piedade de nós.

A. /:Senhor, tende piedade de 
nós.:/

P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
P. OREMOS. Concedei-nos, ó 
Deus onipotente, que, ao lon-
go desta Quaresma, possamos 

progredir no conhecimento de 
Jesus Cristo e corresponder a 
seu amor por uma vida santa. 
PNSrJC. 

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. da 

Quar., Paulinas-Paulus, p. 105-109)
Anim.: Vivendo em profundidade 

a caminhada quaresmal, seremos 
mais fortes para resistir às tenta-
ções e sermos fiéis a Deus que nos 
deu o dom da vida, com o com-
promisso de defendê-la.

1ª Leitura: Gn 2,7-9; 3,1-7
L. Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus formou o homem 

do pó da terra, soprou-lhe nas 
narinas o sopro da vida e o ho-
mem tornou-se um ser vivente. 
Depois, o Senhor Deus plantou 
um jardim em Éden, ao orien-
te, e ali pôs o homem que havia 
formado. E o Senhor Deus fez 
brotar da terra toda sorte de ár-
vores de aspecto atraente e de 
fruto saboroso ao paladar, a ár-
vore da vida no meio do jardim. 
A serpente era o mais astuto de 
todos os animais dos campos que 
o Senhor Deus tinha feito. Ela 
disse à mulher: “É verdade que 
Deus vos disse: ‘Não comereis 
de nenhuma das árvores do jar-
dim?’” E a mulher respondeu à 
serpente: “Do fruto das árvores 
do jardim, nós podemos comer. 
Mas do fruto da árvore que está 
no meio do jardim, Deus nos dis-
se: ‘Não comais dele nem sequer 
o toqueis, do contrário, morre-
reis’”. A serpente disse à mulher: 
“Não, vós não morrereis. Mas 
Deus sabe que no dia em que 
dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão e vós sereis como Deus 
conhecendo o bem e o mal”. A 
mulher viu que seria bom comer 



da árvore, pois era atraente para 
os olhos e desejável para se al-
cançar conhecimento. E colheu 
um fruto, comeu e deu também 
ao marido, que estava com ela, 
e ele comeu. Então, os olhos dos 
dois se abriram; e, vendo que es-
tavam nus, teceram tangas para 
si com folhas de figueira. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 50 (51)
S. (Canto Lit. 2014, nº 5) Piedade, 

ó Senhor, tende piedade, pois pe-
camos contra Vós!

A. Piedade, ó Senhor, tende pie-
dade, pois pecamos contra Vós!

S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, 
misericórdia!* Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! - La-
vai-me todo inteiro do pecado,* 
e apagai completamente a minha 
culpa!

2. Eu reconheço toda a minha ini-
quidade,* o meu pecado está 
sempre à minha frente. - Foi con-
tra vós, só contra vós, que eu pe-
quei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos.

3. 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 Es-
pírito!

4. Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo * e confirmai-me com espí-
rito generoso. - Abri meus lábios, 
ó Senhor, para cantar,* e minha 
boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: Rm 5,12.17-19 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Irmãos: Consideremos o seguin-

te: O pecado entrou no mun-
do por um só homem. Através 
do pecado, entrou a morte. E a 
morte passou para todos os ho-
mens, porque todos pecaram. 
Por um só homem, pela falta de 
um só homem, a morte começou 
a reinar. Muito mais reinarão na 
vida, pela mediação de um só, 
Jesus Cristo, os que recebem o 
dom gratuito e superabundante 
da justiça. Como a falta de um 

só acarretou condenação para 
todos os homens, assim o ato de 
justiça de um só trouxe, para to-
dos os homens, a justificação que 
dá a vida. Com efeito, como pela 
desobediência de um só homem a 
humanidade toda foi estabeleci-
da numa situação de pecado, as-
sim também, pela obediência de 
um só, toda a humanidade passa-
rá para uma situação de justiça. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 4,1-11 
A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 

2020/12) /: Louvor a Vós, ó 
Cristo, Rei da eterna glória!:/ 

S. O homem não vive somente de 
pão,/ mas de toda a palavra da 
boca de Deus.

A. Louvor a Vós...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a Vós, Senhor. 
P. Naquele tempo, o Espírito con-

duziu Jesus ao deserto, para ser 
tentado pelo diabo. Jesus jejuou 
durante quarenta dias e quarenta 
noites, e, depois disso, teve fome. 
Então, o tentador aproximou-se 
e disse a Jesus: “Se és Filho de 
Deus, manda que estas pedras 
se transformem em pães!”. Mas 
Jesus respondeu: “Está escrito: 
‘Não só de pão vive o homem, mas 
de toda palavra que sai da boca 
de Deus’”. Então o diabo levou 
Jesus à Cidade Santa, colocou-o 
sobre a parte mais alta do Templo, 
e lhe disse: “Se és Filho de Deus, 
lança-te daqui para abaixo! Por-
que está escrito: ‘Deus dará or-
dens aos seus anjos a teu respeito, 
e eles te levarão nas mãos, para 
que não tropeces em alguma pe-
dra’”. Jesus lhe respondeu: “Tam-
bém está escrito: ‘Não tentarás o 
Senhor teu Deus!’” Novamente, o 
diabo levou Jesus para um monte 
muito alto. Mostrou-lhe todos os 
reinos do mundo e sua glória, e 
lhe disse: “Eu te darei tudo isso, 
se te ajoelhares diante de mim, 

para me adorar”. Jesus lhe disse: 
“Vai-te embora, Satanás, porque 
está escrito: ‘Adorarás ao Senhor 
teu Deus e somente a ele prestarás 
culto’”. Então o diabo o deixou. E 
os anjos se aproximaram e servi-
ram a Jesus. - Palavra da Salva-
ção. 

A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em Deus Pai, todo-pode-
roso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 

P. Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, 

A. gerado, não criado, consubs-
tancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram fei-
tas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. 

A. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-
reita do Pai. 

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu Reino não terá fim. 

P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, una, santa, cató-
lica e apostólica.

A. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.



Prece dos fiéis
P. Inspirados em Cristo, em oração 

e jejum no deserto, apresentemos 
a Deus nossas preces comunitá-
rias para sermos sempre fortes e 
nunca cedermos às tentações do 
mal.

A. Escutai, Senhor, a súplica de 
vosso povo.

1. Para que a retomada permanente 
da Iniciação à Vida Cristã confir-
me nossa fidelidade aos compro-
missos batismais, vos pedimos: 

2. Para que, pela Campanha da Fra-
ternidade, cultivemos o sentido da 
vida como dom e compromisso, 
com relações de mútuo cuidado 
entre todos, vos pedimos:

3. Para que as reuniões dos setores 
de pastoral e os cursos de forma-
ção em nossa Diocese favoreçam 
a implementação do Plano da 
Ação Evangelizadora, vos pedi-
mos:

4. Para que a semana da mulher aju-
de as famílias, as comunidades e a 
sociedade a cultivarem relações 
misericordiosas, vos pedimos:

5. ...
P. Na oração diocesana vocacio-

nal do primeiro domingo de cada 
mês, rezemos: 

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Agradecidos a Deus pelo 

dom da vida em suas múltiplas 
formas, apresentemos-lhe nossas 
oferendas.

 (Canto Lit. 2008/8 e 2013/7) 1. De 
coração arrependido e humilha-
do,/ ó Pai queremos libertar-nos 
do pecado.

Ref.: /:Que nossa oferta seja acei-
ta com grande amor/ e se trans-
formem em Corpo e Sangue do 
Senhor!:/

2. Alegremente, com louvor, re-
conhecemos,/ que somos filhos e 
sois Pai e em Vós vivemos.

3. Com o desejo de fazer fraterni-
dade,/ fortalecei-nos na justiça e 
caridade. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Fazei, ó Deus, que o nosso 
coração corresponda a estas 
oferendas com as quais ini-
ciamos nossa caminhada para 
a Páscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Pref.: A tentação do Senhor 
(Missal, p. 181)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Jejuando quarenta dias no 
deserto, Jesus consagrou a obser-
vância quaresmal. Desarmando 
as ciladas do antigo inimigo, en-
sinou-nos a vencer o fermento da 
maldade. Celebrando agora o mis-
tério pascal, nós nos preparamos 
para a Páscoa definitiva. Enquan-
to esperamos a plenitude eterna, 
com os anjos e todos os santos, 
nós vos aclamamos, cantando a 
uma só voz: 

A. (Canto Lit. 2020/8) Santo, san-
to, santo, Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra procla-
mam a vossa glória./ /:Hosana 
nas alturas, hosana!:/ /:Bendito 
aquele que vem em nome do 
Senhor!:/ /:Hosana nas alturas, 
hosana!:/

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-

tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.



Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier  –  Fone: (054) 3313-3255 / 99976.7194  –  E-mail: grafica@berthier.com.br  –  Passo Fundo-RS

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
--- (o nosso bispo ...), com os bis-
pos do mundo inteiro, o clero e 
todo o povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Com o vigor do Pão da vida 

que Cristo nos oferece, seremos 
mais fortes para enfrentar as ten-
tações de cada dia.

A. (Canto Lit. 2012; 2017/9 e 
2020/14) Ref.: Nós vivemos de toda 
a palavra/ que procede da boca de 
Deus:/ /:A palavra de vida e ver-
dade/ que sacia a humanidade.:/

1. Impelidos ao deserto,/ retoma-
mos a estrada/ que conduz ao 
paraíso,/ nossa vida e morada!

2. As prisões da humanidade/ as-
sumidas pelo Cristo/ são lugares 
de vitória,/ Ele veio para isto!

3. O Senhor nos deu exemplo/ ao 
vencer a noite escura:/ superou 
a dor do mundo,/ renovando as 
criaturas!

4. Progredimos neste tempo/ conhe-
cendo o Messias./ Ele veio para to-
dos,/ alegrando nossos dias!

5. Celebramos a memória/ do 
amor que ao mundo veio./ Jun-
to dele venceremos/ o inimigo 
derradeiro!

6. Contemplamos nossa terra/ 
em mistério fecundada./ Flor e 
fruto são promessas/ ao findar a 
madrugada!

P. OREMOS. Ó Deus, que nos 
alimentastes com este pão 
que nutre a fé, incentiva a es-
perança e fortalece a carida-
de, dai-nos desejar o Cristo, 
pão vivo e verdadeiro, e vi-
ver de toda palavra que sai de 
vossa boca. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Em diversos pronuncia-
mentos, especialmente na Lau-
dato Si, Papa Francisco fala do 
compromisso de todos de guardar 
a criação inteira, o dom da vida 
de toda a pessoa, especialmente a 
mais pobre. 

A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Se-
nhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra 
fazer tua vontade, pra viver do 
teu amor,/ pra fazer tua vonta-
de, pra viver do teu amor,/ eis-
-me aqui, Senhor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos 

conceda a alegria do retorno à 
casa; o Senhor Jesus Cristo, mo-
delo de oração e de vida, vos guie 

nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espí-
rito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal para 
poderdes celebrar a vitória da 
Páscoa. E que vos abençoe Deus 
infinitamente misericordioso, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A graça de Deus vos faça vencer 

as tentações; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, às 09h, reunião 

das coord. paroquiais da Ani-
mação Bíblico-Catequética, no 
Centro Dioc. de Adm. e Past.; 
às 14h, reunião das coord. paro-
quiais das zeladoras de capeli-
nhas; às 18h30, reunião do Cons. 
Econ. no Centro Dioc. de Past. 
e Adm.; 20h, reunião da Eq. de 
Past. Voc. em Getúlio Vargas.

- Terça-feira, 08h30, reunião dos 
padres e diáconos, no Seminário 
de Fátima. 

- De terça-feira a domingo, Sema-
na das Mulheres, na qual haverá 
o Seminário Regional Pela Vida 
das Mulheres, no auditório da 
Univ. Fed. Fronteira Sul - Cam-
pus Erechim, com início às 19h 
terça-feira.

- Sexta-feira, 19h15, início do 
curso de teologia no Seminário 
de Fátima, Erechim, às sextas-
-feiras, em 2020 e 2021.

- Domingo, Dia Internacional da 
Mulher - Festa de aniversário da 
Paróquia Sta. Luzia (12 anos), 
Bairro Atlântico, Erechim.

Leituras da semana:
dia 02, 2ªf: Lv 19,1-2.11-18; Sl 

18(19); Mt 25,31-46; dia 03, 
3ªf: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 
6,7-15; dia 04, 4ªf: Jn 3,1-10; Sl 
50(51); Lc 11,29-32; dia 05,5ªf: 
Est 4,17; Sl 137(138); Mt 7,7-
12; dia 06, 6ªf: Ez 18,21-28; Sl 
129(130); Mt 5,20-26; dia 07, 
sáb.: Dt 26,16-19; Sl 118(119); 
Mt 5,43-48; dia 08, dom. 2º 
da quaresma: Gn 12,1-4a; Sl 
32(33); 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-
9; (Transfiguração).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2020/1) 1. 
Deus de amor 
e de ternu-
ra, contem-
plamos/ este 

mundo tão bonito que nos des-
te./ Desse Dom, fonte da vida, 
recordamos: Cuidadores, guar-
diões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nes-
ta estrada/ o que o “bom sama-
ritano” ensinou:/ ao passar por 
uma vida ameaçada,/ ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou. 

2. 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.

3. Tua glória é o homem vivo, 
Deus da Vida;/ ver felizes os 
teus filhos, tuas filhas;/ é a jus-
tiça para todos, sem medida; é 
formarmos, no amor, bela Fa-
mília.

4. Mata a vida o vírus torpe da 
ganância,/ da violência, da men-
tira e da ambição./ Mas também 
o preconceito, a intolerância. O 
caminho é a justiça e conversão. 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que a graça e o amor de Deus, 

nosso Pai, e de Cristo, que nos 
revela sua glória pela transfigura-
ção, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Na preparação da Páscoa, 
renovamos a chama da luz da fé 
que transfigura nossa vida, pre-
sente sagrado de Deus, do qual 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 2º domingo da Quaresma/Ano A – 08.03.2020
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temos o grave compromisso de 
cuidar em todas as suas manifes-
tações.

P. (... Dia da Mulher / sexta-feira-
-feira, aniversário da eleição do 
Papa Francisco / Encontros de 
grupos, via-sacra e celebração da 
confissão nas comunidades / ape-
los da CF / ...).

Ato penitencial
P. Nossas faltas pessoais, familia-

res, comunitárias e sociais tiram o 
brilho de nossa vida e desfiguram 
especialmente a dos excluídos e 
descartados deste nosso mundo 
injusto. Peçamos que Deus nos 
purifique de todo mal, para resta-
belecermos o brilho do seu proje-
to de vida plena para todos. 

L. Senhor, que na água e no Espí-
rito nos regenerastes à vossa ima-
gem, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enviais o vosso Espí-

rito para criar em nós um coração 
novo, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais a conhecer 

antecipadamente a glória da vos-
sa ressurreição, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que nos 
mandastes ouvir o vosso Fi-
lho amado, alimentai nosso 
espírito com a vossa palavra, 
para que, purificado o olhar 
de nossa fé, nos alegremos 
com a visão da vossa glória. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. da 

Quar., Paulinas-Paulus, p. 110-112)
Anim.: Na caminhada quaresmal, 

somos chamados a ouvir a voz de 
Deus e a deixar-nos transformar 
por sua misericórdia, para viver-
mos em profundidade o compro-
misso com o dom da vida. 

1ª Leitura: Gn 12,1-4a
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor disse a 

Abrão: “Sai da tua terra, da tua 
família e da casa do teu pai, e vai 
para a terra que eu te vou mos-
trar. Farei de ti um grande povo 
e te abençoarei: engrandecerei 
o teu nome, de modo que ele se 
torne uma bênção. Abençoarei 
os que te abençoarem e amaldi-
çoarei os que te amaldiçoarem; 
em ti serão abençoadas todas 
as famílias da terra!”. E Abrão 
partiu, como o Senhor lhe havia 
dito. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 32 (33)
S. Sobre nós venha, Senhor, a vossa 

graça, venha a vossa salvação!
A. Sobre nós venha, Senhor, a 

vossa graça, venha a vossa sal-
vação!

S. 1. Pois reta é a palavra do Se-
nhor,* e tudo o que ele faz merece 
fé. - Deus ama o direito e a justi-
ça,* transborda em toda a terra a 
sua graça.

2. Mas o Senhor pousa o olhar 
sobre os que o temem,* e que 
confiam esperando em seu amor, 
- para da morte libertar as suas 
vidas * e alimentá-los quando é 
tempo de penúria.

3. No Senhor nós esperamos con-
fiantes,* porque ele é nosso auxí-
lio e proteção! - Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça,* da mesma 
forma que em vós nós esperamos!

2ª Leitura: 2Tm 1,8b-10
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo a Timóteo. 



Caríssimo: Sofre comigo pelo 
Evangelho, fortificado pelo poder 
de Deus. Deus nos salvou e nos 
chamou com uma vocação santa, 
não devido às nossas obras, mas 
em virtude do seu desígnio e da 
sua graça, que nos foi dada em 
Cristo Jesus desde toda a eter-
nidade. Esta graça foi revelada 
agora, pela manifestação de nosso 
Salvador, Jesus Cristo. Ele não só 
destruiu a morte, como também 
fez brilhar a vida e a imortalidade 
por meio do Evangelho. - Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 17,1-9
A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 

2020/12) /:Louvor a Vós, ó Cris-
to, Rei da eterna glória!:/ 

S. Numa nuvem resplendente fe-
z-se ouvir a voz do Pai: Eis meu 
Filho muito amado, escutai-o, to-
dos vós.

A. Louvor a Vós...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a Vós, Senhor.
P. Naquele tempo, Jesus tomou 

consigo Pedro, Tiago e João, seu 
irmão, e os levou a um lugar à 
parte, sobre uma alta montanha. 
E foi transfigurado diante deles; 
o seu rosto brilhou como o sol e 
as suas roupas ficaram brancas 
como a luz. Nisto apareceram-
-lhes Moisés e Elias, conversando 
com Jesus. Então Pedro tomou a 
palavra e disse: “Senhor, é bom 
ficarmos aqui. Se queres, vou fa-
zer aqui três tendas: uma para ti, 
outra para Moisés, e outra para 
Elias”. Pedro ainda estava falan-
do, quando uma nuvem luminosa 
os cobriu com sua sombra. E da 
nuvem uma voz dizia: “Este é o 
meu Filho amado, no qual eu pus 
todo meu agrado. Escutai-o!” 
Quando ouviram isto, os discí-
pulos ficaram muito assustados 
e caíram com o rosto em terra. 
Jesus se aproximou, tocou ne-
les e disse: “Levantai-vos, e não 
tenhais medo”. Os discípulos 
ergueram os olhos e não viram 

mais ninguém, a não ser somente 
Jesus. Quando desciam da mon-
tanha, Jesus ordenou-lhes: “Não 
conteis a ninguém esta visão até 
que o Filho do Homem tenha res-
suscitado dos mortos”. - Palavra 
da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 
poder e ternura/ que toda cria-
tura governa. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Por Deus fomos fei-
tos/ à sua imagem, pra sempre. 
Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade 
e amor/ que o Cristo mandou 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

 
Prece dos fiéis

P. Tendo escutado a Palavra de 
seu Filho amado, apresentemos a 
Deus Pai nossas preces comunitá-
rias.

A. Lembrai-vos, Senhor, de vos-
sos filhos e filhas.

1. Para que a Igreja, seguindo a 
orientação do Papa Francisco de 
estar sempre em saída, indique ao 
mundo o caminho da luz transfi-
guradora de Cristo, vos pedimos:

2. Para estarmos sempre na escuta 
das Palavras de vida do vosso Fi-
lho amado, vos pedimos:

3. Para valorizamos e ajudarmos 
as diversas iniciativas em favor 
da vida, dispondo-nos a participar 
delas, vos pedimos:

4. Para que as atividades quares-
mais, a via-sacra, a celebração da 
confissão, as reuniões de grupos 
fortaleçam nossas famílias e co-
munidades, vos pedimos:

5. ...
P. Com as comunidades católicas 

no Brasil, rezemos a oração da 
Campanha da Fraternidade: Deus, 
nosso Pai,/ fonte da vida e princí-
pio do bem viver, 

A. criastes o ser humano/ e lhe 
confiastes o mundo/ como um 
jardim a ser cultivado com 
amor.

P. Dai-nos um coração acolhedor/ 
para assumir a vida/ como dom e 
compromisso.

A. Abri nossos olhos/ para ver as 
necessidades/ dos nossos irmãos 
e irmãs,/ sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

P. Ensinai-nos a sentir a verdadeira 
compaixão

A. expressa no cuidado fraterno,/ 
próprio de quem reconhece no 
próximo/ o rosto do vosso Filho. 
.

P. Inspirai-nos palavras e ações/ 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade,/ reconciliada no 
amor.

A. Dai-nos a graça de vivermos/ 
em comunidades eclesiais mis-
sionárias/ que, compadecidas,/ 
vejam,/ se aproximem/ e cuidem 
daqueles que sofrem,/ a exem-
plo de Maria,/ a Senhora da 
Conceição Aparecida,/ e de San-
ta Dulce dos Pobres,/ Anjo Bom 
do Brasil.

P. Por Jesus, o Filho amado,/ no Es-
pírito, Senhor que dá a vida. 

A. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossa oferta, apresen-

temos a Deus todos os gestos de 
obediência a Ele, a exemplo de 
Abraão que se pôs a caminho, 
sem nunca desanimar, realizando 
sua parte na história da salvação.

A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. 
Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
revestes o mundo da mais fina 
flor;/ restauras o fraco que a ti 
se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai 
e Senhor,/ por tua bondade, re-
cebe o louvor!:/

2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
por quem aprendeu o gesto de 
amor:/ colher a fartura e ter a 
beleza/ de ser a partilha dos fru-
tos da mesa.

3. Bendito és tu, ó Deus Cria-



dor,/ fecundas a terra com vida 
e amor./ A quem aguardava um 
canto de festa,/ a mesa promete 
eterna seresta.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus, que estas oferendas 
lavem os nossos pecados e 
nos santifiquem inteiramente 
para celebrarmos a Páscoa. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 495)

Pref.: Transf. do Senhor 
(Missal, p. 188)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Se-
nhor nosso. Tendo predito aos 
discípulos a própria morte, Jesus 
lhes mostra, na montanha sagra-
da, todo o seu esplendor. E com 
o testemunho da Lei e dos Pro-
fetas, simbolizados em Moisés e 
Elias, nos ensina que, pela Paixão 
e Cruz, chegará à glória da res-
surreição. E, enquanto esperamos 
a realização plena de vossas pro-
messas, com os anjos e com to-
dos os santos nós vos aclamamos, 
cantando a uma só voz: 

A (Canto Lit. 2020/8) Santo, san-
to, santo, Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra procla-
mam a vossa glória./ /:Hosana 
nas alturas, hosana!:/ /:Bendito 
aquele que vem em nome do 
Senhor!:/ /:Hosana nas alturas, 
hosana!:/

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo † e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 

para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofere-
cidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Carida-
de, e ---- (a N., que é Bispo desta 
Igreja), muita luz pra guiar o seu 
rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que 

na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Na montanha, os discípulos 

contemplaram a glória que o Mes-
tre teria em sua ressurreição, após 
sua dolorosa Paixão. No altar da 
eucaristia, Ele nos alimenta para 
chegarmos à sua glória eterna. 

A. (Canto Lit. 2012; 2017/10 e 
2020/15) Ref. Ouvir o Cristo, re-
conhecê-lo,/ seguir seus passos e 
caminhar:/ é ter certeza da vida 
nova,/ vencendo a morte e res-
suscitar. 

1. Com Pedro, Tiago e João, sozi-
nhos, retirados./ Jesus num alto 
monte, é ali transfigurado. 

2. Elias com Moisés, conversam 
com Jesus./ As vestes resplande-
cem, se tornam como a luz. 

3. Então Pedro falou: “É bom es-
tar aqui!”./ Três tendas nós fa-
remos, aos dois e para ti. 

4. A nuvem envolveu, com som-
bras a cobrir./ O medo os aba-
teu, sem nada a proferir. 

5. Da nuvem, uma voz: “Esse é 
meu Filho amado!” / A voz tam-
bém falou: “Ouvi o seu recado”. 

P. OREMOS. Nós comungamos, 
Senhor Deus, no mistério da 
vossa glória, e nos empenha-
mos em render-vos graças, 
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porque nos concedeis, ainda 
na terra, participar das coisas 
do céu. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)

Anim.: Neste tempo intenso de pre-
paração para a Páscoa, vivamos a 
recomendação de Deus Pai de es-
cutar o seu Filho, enviado a nós 
para termos vida em plenitude.

A. (Canto Lit. 2006/8; 2008/11) 
Ref.: Então, da nuvem lumino-
sa dizia uma voz:/ “Este é meu 
Filho amado,/ escutem sempre o 
que ele diz!”.  (pode repetir) 

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos 

conceda a alegria do retorno à 
casa; o Senhor Jesus Cristo, mo-
delo de oração e de vida, vos guie 
nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espí-
rito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal para 
poderdes celebrar a vitória da 
Páscoa. E que vos abençoe Deus 
benigno e fonte de amor, Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Levai a todos a alegria do encon-

tro com Cristo; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

O olhar de Jesus
atenção aos outros

Diante do convite para vivermos 
uma profunda conversão, temos 
duas maneiras de olhar que são 
apresentadas por Jesus na pa-
rábola do bom samaritano: um 
olhar que vê e passa em frente, 
vivido pelo sacerdote e o levita; 
e um olhar que vê e permane-
ce, se envolve, se compromete, 
vivido pelo samaritano. Diante 
desses olhares, há uma vida em 
jogo, em perigo, necessitada e 
vulnerável. Para uma verdadei-
ra mudança de vida, precisa-
mos aprender a configurar nos-

so olhar com o de Jesus, com o 
olhar do bom samaritano. Nesse 
sentido, é interessante obser-
var também que as duas vidas 
marcadas pelo egoísmo, correm 
o risco da morte eterna, conse-
quência do pecado.

“Somente um olhar interessado 
pelo destino do mundo e do ser 
humano permitirá experimen-
tar a dor pela situação que rege 
a história, mas que é superada 
pelo amor de Deus que a envol-
ve. Somente contemplando o 
mundo com os olhos de Deus, 
é possível perceber e acolher o 
grito que emerge das várias fa-
ces da pobreza e da agonia da 
criação” (Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, 2019-223, nº 102).

O olhar que vê e passa adiante 
representa toda indiferença e 
desprezo pela vida do outro. Re-
flete aquilo que temos por den-
tro. Pelo olhar, construímos e 
manifestamos os conceitos mais 
profundos sobre a vida e o viver. 
Pelo olhar, podemos expressar 
verdades e mentiras, amor e 
ódio, alegria e tristeza. Muitas 
vezes nosso olhar pode se tornar 
maldoso, viciado e cansado. É 
preciso exercitar a mesma pers-
pectiva do olhar virtuoso que 
Cristo nos ensina. Não um olhar 
de indiferença, mas de compai-
xão. Essa foi a virtude que mui-
tos santos buscaram viver em 
suas vidas: conformar seus olhos 
com o olhar de Cristo. Santa Te-
rezinha, por exemplo, nos diz: 
Ah, compreendo agora que a 
caridade perfeita consiste em su-
portar os defeitos dos outros, em 
não se escandalizar com as suas 
fraquezas, em edificar-se com 
os mais pequenos atos de virtu-
de que se lhes vir praticar; mas 
compreendi, sobretudo, que a 
caridade não deve ficar encerra-
da no fundo do coração... (Texto 
base da CF 2020, nº 26 a 28).

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reu-

nião da Past. da Saúde, no Cen-
tro Dioc.; reunião do Ap. da Or., 
no Sem. de Fátima, 19h, reunião 
da Coord. da Ação Evang., no 
Centro Dioc. 

- De segunda-feira a sábado, Se-
mana Voc. na Par. Imac. Concei-
ção, Getúlio Vargas, com visita 
às escolas.

- Terça-feira, 08h30, aula inaugu-
ral do ITEPA, depois, reunião do 
mesmo e da Província; 19h15, 
início do Curso de Servidores 
em Erechim, nas terças-feiras, 
até 10 de novembro; 

- Quarta-feira, 19h15, início do 
Curso de Servidores na Área 
de Jacutinga, em Jacutinga, nas 
quartas-feiras, até o dia 11 de 
novembro; 19h30, reunião da 
Área Pastoral de São Valentim, 
em São Valentim.

- Sábado, das 08h30 às 16h, encon-
tro de assessoras da Inf. e Adoles. 
Missionária, no Centro Dioc.

- Sábado e domingo, reunião da 
Coord. Reg. da Past. da Juv. 
com início às 08h30 no Centro 
de Esp. Pe. Arturo (CEPA) em S. 
Leopoldo/RS.

- Domingo, 2ª Romaria da Mulher 
no Sant. da Salette, Marcelino 
Ramos; 17ª Romaria das Águas, 
Paróquia N. Sra. de Fátima, En-
tre Rios do Sul; Consagração 
Religiosa de Ir. Kleiser Rostirol-
la, na sede paroquial Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.

Leituras da Semana:
dia 09, 2ªf, Sta. Francisca Roma-

na: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 
6,36-38; dia 10, 3ªf: Is 1,10.16-
20; Sl 49(50); Mt 23,1-2; dia 
11, 4ªf: Jr 18,18-20; Sl 30(31); 
Mt 20,17-28 ; dia 12, 5ªf: Jr 
17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.Sl 
39); Lc 16,19-31; dia 13, 6ªf: 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 
104(105); Mt 21,33-43.45-46; 
dia 14, sáb: Mq 7,14-15.18-20; 
Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32; 
dia 15, dom. 3º da quaresma: 
Ex 17,3-7; Sl 94(95); Rm 5,1-
2.5-8; Jo 4,5-42 ou mais breve 
Jo 4,5-15.19b-26.39a.40-42(A 
Samaritana).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto 
Lit. 2020/1) 
1. Deus de 
amor e de 
ternura, con-
templamos/ 

este mundo tão bonito que nos 
deste./ Desse Dom, fonte da 
vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nes-
ta estrada/ o que o “bom sama-
ritano” ensinou:/ ao passar por 
uma vida ameaçada,/ ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou. 

2. 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.

3. Tua glória é o homem vivo, 
Deus da Vida;/ ver felizes os 
teus filhos, tuas filhas;/ é a jus-
tiça para todos, sem medida; é 
formarmos, no amor, bela Fa-
mília.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 

confia o cuidado com o dom pre-
cioso da vida e sempre nos reno-
va com seus dons, em nossa fé, 
pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Vivemos nossa prepara-
ção para a Páscoa ajudados pela 
Campanha da Fraternidade sobre 
a vida, dom sagrado de Deus. A 
água é bem indispensável para 
ela. Recorda nosso Batismo, feito 
na água e no Espírito. Para a vida 
da fé, Cristo é a água viva, que Ele 

nos oferece em abundância e gra-
tuitamente. 

P. (... neste domingo, segunda ro-
maria da mulher, em Marcelino 
Ramos; Quinta-feira solenidade 
de São José, padroeiro da Cate-
dral e da Diocese, 7º aniversário 
do início do ministério petrino do 
Papa Francisco / sexta-feira e sá-
bado, “24 horas para o Senhor”, 
tempo especial de preparação 
à Páscoa, com igrejas abertas e 
atendimento de confissões / ...).

Ato penitencial
P. A Quaresma foi organizada como 

tempo de preparação mais intensa 
dos candidatos aos sacramentos da 
iniciação à vida cristã e de renova-
ção dos que os haviam recebido. 
Reconhecendo que nem sempre 
vivemos as exigências destes sacra-
mentos, peçamos o perdão de Deus.

L. Senhor, fonte eterna de amor mi-
sericordioso, tente de piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que ofereceis a água viva 

a saciar a sede do sentido profun-
do da vida, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a verdade a ilu-

minar a nossa vida, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, rico em misericórdia....
A. Amém. 

P. OREMOS. Ó Deus, fonte de 
toda misericórdia e de toda 
bondade, vós nos indicastes 
o jejum, a esmola e a oração 
como remédio contra o peca-
do. Acolhei esta confissão da 
nossa fraqueza para que, hu-
milhados pela consciência de 
nossas faltas, sejamos confor-
tados pela vossa misericórdia. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. da Quar. 

A, Paulinas-Paulus, p. 113-119).
Anim.: No deserto, Deus deu ao 

povo a água da rocha. Junto ao 
poço de Jacó, Cristo oferece a 
água da vida que purifica e san-
tifica. 

1ª Leitura: Ex 17,3-7
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o povo, sedento de 

água, murmurava contra Moi-
sés e dizia: “Por que nos fizeste 
sair do Egito? Foi para nos fazer 
morrer de sede, a nós, nossos fi-
lhos e nosso gado?” Moisés cla-
mou ao Senhor, dizendo: “Que 
farei por este povo? Por pouco 
não me apedrejam!” O Senhor 
disse a Moisés: “Passa adiante 
do povo e leva contigo alguns an-
ciãos de Israel. Toma a tua vara 
com que feriste o rio Nilo e vai. 
Eu estarei lá, diante de ti, sobre 
o rochedo, no monte Horeb. Fe-
rirás a pedra e dela sairá água 
para o povo beber”. Moisés as-
sim fez na presença dos anciãos 
de Israel. E deu àquele lugar o 
nome de Massa e Meriba, por 
causa da disputa dos filhos de Is-
rael e porque tentaram o Senhor, 
dizendo: “O Senhor está no meio 
de nós, ou não?” - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 94 (95)
S. Hoje não fecheis o vosso coração, 

mas ouvi a voz do Senhor!
A. Hoje não fecheis o vosso 

coração, mas ouvi a voz do Sen-
hor!

S. 1. Vinde, exultemos de alegria 
no Senhor,* aclamemos o Roche-
do que nos salva! - Ao seu encon-
tro caminhemos com louvores,* e 
com cantos de alegria o celebre-
mos!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º domingo da Quaresma/Ano A – 15.03.2020
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2. 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 reba-
nho,* as ovelhas que conduz com 
sua mão.

3. 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 provoca-
ram,* apesar de terem visto as mi-
nhas obras”.

2ª Leitura: Rm 5,1-2.5-8
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Irmãos: Justificados pela fé, esta-

mos em paz com Deus, pela me-
diação do Senhor nosso, Jesus 
Cristo. Por ele tivemos acesso, 
pela fé, a esta graça, na qual es-
tamos firmes e nos gloriamos, na 
esperança da glória de Deus. E a 
esperança não decepciona, porque 
o amor de Deus foi derramado 
em nossos corações pelo Espíri-
to Santo que nos foi dado. Com 
efeito, quando éramos ainda fra-
cos, Cristo morreu pelos ímpios, 
no tempo marcado. Dificilmen-
te alguém morrerá por um justo; 
por uma pessoa muito boa, talvez 
alguém se anime a morrer. Pois 
bem, a prova de que Deus nos 
ama é que Cristo morreu por nós, 
quando éramos ainda pecadores. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 4,5-42
A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 

2020/12) /:Louvor a Vós, ó Cris-
to, Rei da eterna glória!:/ 

S. Na verdade, sois Senhor, o Sal-
vador do mundo./ Senhor, dai-me 
água viva a fim de eu não ter sede!

A. Louvor...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor.
(N: Narrador; +: Jesus; S: Samari-

tana; Gr: Grupo).
N. Naquele tempo, Jesus chegou a 

uma cidade da Samaria, chamada 
Sicar, perto do terreno que Jacó 
tinha dado ao seu filho José. Era 
aí que ficava o poço de Jacó. Can-
sado da viagem, Jesus sentou-se 
junto ao poço. Era por volta do 
meio-dia. Chegou uma mulher 
da Samaria para tirar água. Jesus 
lhe disse: + “Dá-me de beber”. N. 
Os discípulos tinham ido à cidade 
para comprar alimentos. A mulher 
samaritana disse então a Jesus: 
S. “Como é que tu, sendo judeu, 
pedes de beber a mim, que sou 
uma mulher samaritana?” N. De 
fato, os judeus não se dão com os 
samaritanos. Respondeu-lhe Je-
sus: + “Se tu conhecesses o dom 
de Deus e quem é que te pede: 
‘Dá-me de beber’, tu mesma lhe 
pedirias a ele, e ele te daria água 
viva”. N. A mulher disse a Je-
sus: S. “Senhor, nem sequer tens 
balde e o poço é fundo. De onde 
vais tirar a água viva? Por acaso, 
és maior que nosso pai Jacó, que 
nos deu o poço e que dele bebeu, 
como também seus filhos e seus 
animais?” N. Respondeu Jesus: + 
“Todo aquele que bebe desta água 
terá sede de novo. Mas quem be-
ber da água que eu lhe darei, esse 
nunca mais terá sede. E a água 
que eu lhe der se tornará nele 
uma fonte de água que jorra para 
a vida eterna”. N. A mulher disse 
a Jesus: S. “Senhor, dá-me dessa 
água, para que eu não tenha mais 
sede e nem tenha de vir aqui para 
tirá-la”.  N. Disse Jesus: + “Vai 
chamar teu marido e volta aqui”. 
N. A mulher respondeu: S. “Eu 
não tenho marido”. N. Jesus dis-
se: + “Disseste bem, que não tens 
marido, pois tiveste cinco mari-
dos, e o que tens agora não é teu 
marido. Nisso falaste a verdade”. 
N. A mulher disse a Jesus: S. “Se-
nhor, vejo que és um profeta! Os 
nossos pais adoraram neste monte 
mas vós dizeis que em Jerusalém 
é que se deve adorar”. N. Disse 
Jesus: + “Acredita-me, mulher: 
está chegando a hora em que nem 
neste monte, nem em Jerusalém 
adorareis o Pai. Vós adorais o que 
não conheceis. Nós adoramos o 

que conhecemos, pois a salvação 
vem dos judeus. Mas está chegan-
do a hora, e é agora, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão 
o Pai em espírito e verdade. De 
fato, estes são os adoradores que 
o Pai procura. Deus é espírito, e 
aqueles que o adoram devem ado-
rá-lo em espírito e verdade”. N. A 
mulher disse a Jesus: S. “Sei que o 
Messias (que se chama Cristo) vai 
chegar. Quando ele vier, vai nos 
fazer conhecer todas as coisas”. 
N. Disse-lhe Jesus: + “Sou eu, que 
estou falando contigo”. N. Nesse 
momento, chegaram os discípulos 
e ficaram admirados de ver Jesus 
falando com a mulher. Mas nin-
guém perguntou: “Que desejas?” 
ou: “Por que falas com ela?” En-
tão a mulher deixou o seu cântaro 
e foi à cidade, dizendo ao povo: 
S. “Vinde ver um homem que me 
disse tudo o que eu fiz. Será que 
ele não é o Cristo?” N. O povo 
saiu da cidade e foi ao encontro 
de Jesus. Enquanto isso, os discí-
pulos insistiam com Jesus, dizen-
do: Gr. “Mestre, come”. N. Jesus, 
porém, disse-lhes: + “Eu tenho 
um alimento para comer que vós 
não conheceis”. N. Os discípulos 
comentavam entre si: Gr. “Será 
que alguém trouxe alguma coisa 
para ele comer?” N. Disse-lhes 
Jesus: + “O meu alimento é fa-
zer a vontade daquele que me 
enviou e realizar a sua obra. Não 
dizeis vós: ‘Ainda quatro meses, 
e aí vem a colheita’? Pois eu vos 
digo: Levantai os olhos e vede os 
campos: eles estão dourados para 
a colheita! O ceifeiro já está re-
cebendo o salário, e recolhe fruto 
para a vida eterna. Assim, o que 
semeia se alegra junto com o que 
colhe’. Pois é verdade o provér-
bio que diz: ‘Um é o que semeia e 
outro o que colhe’. Eu vos enviei 
para colher aquilo que não traba-
lhastes. Outros trabalharam e vós 
entrastes no trabalho deles”. N. 
Muitos samaritanos daquela cida-
de abraçaram a fé em Jesus, por 
causa da palavra da mulher que 
testemunhava: “Ele me disse tudo 
o que eu fiz”. Por isso, os samari-



tanos vieram ao encontro de Jesus 
e pediram que permanecesse com 
eles. Jesus permaneceu aí dois 
dias. E muitos outros creram por 
causa da sua palavra. E disseram 
à mulher: Gr. “Já não cremos por 
causa das tuas palavras, pois nós 
mesmos ouvimos e sabemos, que 
este é verdadeiramente o salvador 
do mundo”.  

P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Prece dos fiéis 

P. Formados pela catequese de Je-
sus à samaritana sobre a água viva 
e procurando ser os adoradores 
em espírito e verdade que o Pai 
procura, apresentemos-lhes nos-
sas preces comunitárias.

A. Socorrei-nos, Senhor com vos-
sa graça.

1. Para que nosso Papa Francisco, 
no seu sétimo aniversário de mi-
nistério à frente de nossa Igreja, 
possa contar com nossa conversão 
da indiferença, nesta Quaresma, 
nós vos pedimos:  

2. Para que os ministros ordenados 
e leigos estejam atentos e disponí-
veis a oferecer a todos acolhida e 
a Palavra de Cristo que dá sentido 
novo à vida, nós vos pedimos;

3. Para sabermos dedicar tempo à 
leitura orante de vossa Palavra e 
assim alimentarmos a fé recebida 
na água batismal, nós vos pedimos:

4. Para seguirmos o exemplo da 
samaritana que testemunhou a to-
dos seu feliz encontro com vosso 
Filho Salvador, nós vos pedimos:

5. ...
P. Na prece comum das comunida-

des católicas no Brasil na Cam-
panha da Fraternidade, rezemos: 
Deus, nosso Pai,/ fonte da vida e 
princípio do bem viver, 

A. criastes o ser humano/ e lhe 
confiastes o mundo/ como um 
jardim a ser cultivado com 
amor.

P. Dai-nos um coração acolhedor/ 
para assumir a vida/ como dom e 
compromisso.

A. Abri nossos olhos/ para ver as 
necessidades/ dos nossos irmãos 

e irmãs,/ sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

P. Ensinai-nos a sentir a verdadeira 
compaixão!

A. expressa no cuidado fraterno,/ 
próprio de quem reconhece no 
próximo/ o rosto do vosso Filho. 

P. Inspirai-nos palavras e ações/ 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade,/ reconciliada no 
amor.

A. Dai-nos a graça de vivermos/ 
em comunidades eclesiais mis-
sionárias/ que, compadecidas,/ 
vejam,/ se aproximem/ e cuidem 
daqueles que sofrem,/ a exemplo 
de Maria,/ a Senhora da Concei-
ção Aparecida,/ e de Santa Dulce 
dos Pobres,/ Anjo Bom do Brasil.

P. Por Jesus, o Filho amado,/ no Es-
pírito, Senhor que dá a vida. 

A. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossos irmãos, espe-

cialmente os pobres, nos quais 
vem ao nosso encontro, Cristo 
continua a nos pedir até um copo 
d’água. No compromisso de ser-
mos generosos com eles, façamos 
a oferta do altar.

A. (Canto Lit. 2020/13) 1. As se-
mentes que me deste/ e que não 
eram pra guardar,/ pus no chão 
da minha vida,/ quis fazer fru-
tificar.

Ref. /:Dos meus dons que recebi/ 
pelo Espírito do amor,/ trago os 
frutos que colhi/ e em tua mesa 
quero pôr.:/ 

2. Pelos campos deste mundo/ 
quero sempre semear/ os talen-
tos que me deste para eu mesmo 
cultivar. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus de bondade, con-
cedei-nos por este sacrifício 
que, pedindo perdão de nos-
sos pecados, saibamos per-
doar a nossos semelhantes. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística II
(Missal, p. 477)

Prefácio A Samaritana 
(Missal, p. 197)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ao pedir à Samaritana que 
lhe desse de beber, Jesus lhe dava 
o dom de crer. E, saciada sua sede 
de fé, lhe acrescentou o fogo do 
amor. Por essa razão, vos servem 
todas as criaturas, com justiça vos 
louvam os redimidos e, unânimes, 
vos bendizem os vossos santos. 
Concedei-nos também a nós, as-
sociar-nos aos seus louvores, can-
tando a uma só voz: 

A (Canto Lit. 2020/9) Santo, san-
to, santo, Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra procla-
mam a vossa glória./ Hosana, 
hosana, hosana, hosana, hosana 
nas alturas!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor./ Hosana, 
hosana, hosana, hosana, hosana 
nas alturas!

P. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
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P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na 
vossa presença e vos servir.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o papa N., ---- 
(com nosso bispo N.) e todos os 
ministros do vosso povo.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Lembrai-vos também dos (ou-
tros) nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós 
na luz da vossa face.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo e com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Junto ao poço, Cristo ofe-

receu água viva à samaritana. No 

altar da Eucaristia, ele nos dá seu 
próprio corpo como comida e seu 
sangue como verdadeira bebida.

A. (Canto Lit. 2014/8; 2017/11 e 
2020/16) 1. Tão cansados pelo 
caminho/ e com sede, também 
com fome,/ aqui vimos à tua 
mesa,/ confiantes, nós te pedi-
mos:

Ref. Dá-nos de beber!/ Dá-nos de 
comer!/ És a Água viva!/ És o 
Pão do céu!

2. À mulher samaritana/ outra 
água ofereceste./ Quem beber, 
pois, dessa tua água,/ sua sede 
saciará.

3. És a fonte de onde emana/ o 
sustento de nossa vida./ A Pala-
vra e a Eucaristia/ fortalecem a 
nossa fé.

4. Nós sentimos tua presença/ e 
nós cremos em tua Palavra;/ 
contaremos a todo mundo/ que 
és o Cristo, o Salvador./ 

5. Não fechemos o coração/ como 
o povo lá no deserto./ O Senhor 
está conosco,/ nossos passos 
conduzirá.

P. OREMOS. Ó Deus, tendo 
recebido o penhor do vosso 
mistério celeste, e já saciados 
na terra com o pão do céu, 
nós vos pedimos a graça de 
manifestar em nossa vida o 
que o sacramento realizou em 
nós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Como a samaritana, não po-
demos reter só para nós a alegria 
do encontro com Cristo. Precisa-
mos partilhá-la com quem neces-
site de uma palavra de conformo, 
de estímulo a viver intensamente 
a fé, de redescobrir o sentido da 
vida e o compromisso. (Pausa).

A. (Ref. Nº 495) Eis que eu vou 
proclamar tua vida./ Sim, eu 
vou anunciar teu amor./ Livre 
pra poder amar. Feliz por que-
rer te anunciar./ Pronto para es-
cutar quando tua voz me falar!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Deus, Pai de misericórdia, vos 

conceda a alegria da vida abun-

dante em Jesus Cristo e a fortaleza 
do Espírito nesta caminhada qua-
resmal para poderdes celebrar a 
vitória da Páscoa. E que vos aben-
çoe Deus Onipotente e Eterno, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Anunciai a todos Aquele que ilu-

mina vossa vida; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião 

da com. de ministros e serv. no 
Centro Dioc.

- Quinta-feira, solenidade de S. 
José, padroeiro da Diocese – 
08h30, reunião da Past. da Pes-
soa Idosa, no Centro Dioc.de 
Past.

 - Sexta-feira e sábado, “24 horas 
para o Senhor”, tempo especial 
de preparação à Páscoa, com 
igrejas abertas e atendimento de 
confissões.

- Domingo, Retiro da eq. da Past. 
Voc..

Leituras da Semana:
dia 16, 2ªf: 2Rs 5,1-15a; Sl 

41(42); Lc 4,24-30; dia 17, 3ªf: 
S. Patrício: Dn 3,25.34-43; Sl 
24(25); Mt 18,21-35; dia 18, 4ªf: 
S. Cirilo de Jerusalém: Dt 4,1.5-
9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19; dia 
19, 5ªf: S. José, esposo da bem-
-aventurada Virgem Maria, pa-
droeiro da Igreja universal: 2Sm 
7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); 
Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-
21.24a ou Lc 2,41-51a; dia 20, 
6ªf: Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 
12,28b-34; dia 21, sáb.: Os 6,1-
6; Sl 50(51); Lc 18,9-14; dia 22, 
dom.: 4º da quaresma. 1Sm 
16,1b.6-7.10-13a; Sl 22(23); Ef 
5,8-14; Jo 9,1-41 ou mais breve 
Jo 9,1.6-9.13-17.34-38; (O cego 
de nascença).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto 
Lit. 2020/1) 
1. Deus de 
amor e de 
t e r n u r a , 
contempla-
mos/ este 

mundo tão bonito que nos des-
te./ Desse Dom, fonte da vida, 
recordamos: Cuidadores, guar-
diões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nes-
ta estrada/ o que o “bom sama-
ritano” ensinou:/ ao passar por 
uma vida ameaçada,/ ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou. 

2. 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.

3. Tua glória é o homem vivo, 
Deus da Vida;/ ver felizes os teus 
filhos, tuas filhas;/ é a justiça 
para todos, sem medida; é for-
marmos, no amor, bela Família.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Que o amor misericordioso do 

Pai, a luz de Cristo, que cura nos-
sas cegueiras e ilumina nossa vida 
e a comunhão do Espírito Santo, 
estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: O Batismo nos tornou cria-
turas novas e filhos da luz. Pela 
luz da fé nele recebida e que a 
Quaresma nos convida a reavivar, 
podemos ver melhor as maravi-
lhas da vida e o compromisso com 
ela, que a Campanha da Fraterni-
dade nos recorda profeticamente. 

P. (... domingo que convida à ale-
gria pela caminhada quaresmal 
em direção à Páscoa / apelos da 
CF pela defesa da vida, tão bana-
lizada em nossos dias p/ exclusão 
social, p/ violência, pelas drogas 
... / quarta-feira, Anunciação do 
Senhor /....)

Ato penitencial
P. Papa Francisco alertou várias 

vezes para a cultura da indife-
rença. Todos podemos cair nela 
deixando de “ver” as situações 
de dor de nossos irmãos e irmãs 
e de nos “sensibilizar” com suas 
necessidades. Peçamos que Deus 
nos perdoe e nos faça ver, sentir 
compaixão e cuidar com o olhar 
do amor.

S. Senhor, que na água e no Espí-
rito nos regenerastes à vossa ima-
gem, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espí-

rito para criar em nós um coração 
novo, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos ensinais a ver, 

sentir compaixão e cuidar de 
quem sofre, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai......
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que por 
vosso Filho realizais de modo 
admirável a reconciliação do 
gênero humano, concedei ao 
povo cristão correr ao encon-
tro das festas que se aproxi-
mam, cheio de fervor e exul-
tando de fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Quar.A, 

Paulinas-Paulus, p. 120-126)
Anim.: A Palavra de Deus purifi-

ca e ilumina nossa visão da vida 

e nos ensina a ver e a julgar tudo 
com novos critérios, diferentes 
daqueles do mundo. 

1ª Leitura: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a
L. Leitura do Primeiro Livro de 

Samuel.
Naqueles dias, o Senhor disse a 

Samuel: Enche o chifre de óleo 
e vem para que eu te envie à casa 
de Jessé de Belém, pois escolhi 
um rei para mim entre os seus fi-
lhos. Assim que chegou, Samuel 
viu a Eliab e disse consigo: “Cer-
tamente é este o ungido do Se-
nhor!” Mas o Senhor disse-lhe: 
“Não olhes para a sua aparência 
nem para a sua grande estatura, 
porque eu o rejeitei. Não julgo 
segundo os critérios do homem: 
o homem vê as aparências, mas 
o Senhor olha o coração”. Jessé 
fez vir seus sete filhos à presença 
de Samuel, mas Samuel disse: “O 
Senhor não escolheu a nenhum 
deles”. E acrescentou: “Estão 
aqui todos os teus filhos?” Jessé 
respondeu: “Resta ainda o mais 
novo que está apascentando as 
ovelhas”. E Samuel ordenou a 
Jessé: “Manda buscá-lo, pois 
não nos sentaremos à mesa en-
quanto ele não chegar”. Jessé 
mandou buscá-lo. Era Davi, rui-
vo, de belos olhos e de formosa 
aparência. E o Senhor disse: 
“Levanta-te, unge-o: é este!” Sa-
muel tomou o chifre com óleo e 
ungiu a Davi na presença de seus 
irmãos. E a partir daquele dia o 
espírito do Senhor se apoderou 
de Davi. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 22 (23)
S. (Canto Lit. 2014, 5) O Senhor é 

o pastor que me conduz;/ Não me 
falta coisa alguma.  

A. O Senhor é o pastor que me 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 4º domingo da Quaresma/Ano A – 22.03.2020

- Com a luz de Cristo, recebida no Batismo, podemos ver além das aparências
- CF: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso – “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
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conduz;/ Não me falta coisa al-
guma.  

S. 1. O Senhor é o pastor que me 
conduz;* não me falta coisa al-
guma. - Pelos prados e campinas 
verdejantes * ele me leva a des-
cansar. - Para as águas repousan-
tes me encaminha,* e restaura as 
minhas forças. 

2. Ele me guia no caminho mais 
seguro,* pela honra do seu nome. 
- Mesmo que eu passe pelo vale 
tenebroso,* nenhum mal eu teme-
rei. - Estais comigo com bastão e 
com cajado,* eles me dão a segu-
rança!

3. Preparais à minha frente uma 
mesa,* bem à vista do inimigo; - 
com óleo vós ungis minha cabe-
ça,* e o meu cálice transborda.

4. Felicidade e todo bem hão de se-
guir-me,* por toda a minha vida; 
- E, na casa do Senhor, habitarei * 
pelos tempos infinitos. 

2ª Leitura: Ef 5,8-14
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.
Irmãos: Outrora éreis trevas, mas 

agora sois luz no Senhor. Vivei 
como filhos da luz. E o fruto da 
luz chama-se: bondade, justiça, 
verdade. Discerni o que agrada 
ao Senhor. Não vos associeis às 
obras das trevas, que não levam 
a nada; antes, desmascarai-as. 
O que essa gente faz em segredo, 
tem vergonha até de dizê-lo. Mas 
tudo o que é condenável torna-se 
manifesto pela luz; e tudo o que 
é manifesto é luz. É por isso que 
se diz: “Desperta, tu que dormes, 
levanta-te dentre os mortos e so-
bre ti Cristo resplandecerá”.  - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Jo 9,1-41
A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 

2020/12) Louvor a Vós, ó Cristo, 
Rei da eterna glória!/ 

S. 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!

A. Louvor a Vós ...
(N: Narrador; +: Jesus; L1: Leitor 

1 (cego de nascença); L2: leitor 2 
(pais do cego); Gr: Grupo).

N. Naquele tempo, ao passar, Jesus 
viu um homem cego de nascen-
ça. Os discípulos perguntaram a 
Jesus: Gr. “Mestre, quem pecou 
para que nascesse cego: ele ou os 
seus pais?” N. Jesus respondeu: + 
“Nem ele nem seus pais pecaram, 
mas isso serve para que as obras 
de Deus se manifestem nele. É 
necessário que nós realizemos 
as obras daquele que me enviou, 
enquanto é dia. Vem a noite, em 
que ninguém pode trabalhar. En-
quanto estou no mundo, eu sou a 
luz do mundo”. N. Dito isto, Jesus 
cuspiu no chão, fez lama com a 
saliva e colocou-a sobre os olhos 
do cego. E disse-lhe: + “Vai lavar-
-te na piscina de Siloé” (que quer 
dizer: Enviado). N. O cego foi, 
lavou-se e voltou enxergando. Os 
vizinhos e os que costumavam ver 
o cego - pois ele era um mendigo 
- diziam: Gr. “Não é aquele que 
ficava pedindo esmola?” N. Uns 
diziam: Gr. “Sim, é ele!” N. Ou-
tros afirmavam: Gr. “Não é ele, 
mas alguém parecido com ele”. 
N. Ele, porém, dizia: L1. “Sou eu 
mesmo!” N. Então lhe pergunta-
ram: Gr. “Como é que se abriram 
os teus olhos?” N. Ele respondeu: 
L1. “Aquele homem chamado Je-
sus fez lama, colocou-a nos meus 
olhos e disse-me: ‘Vai a Siloé e 
lava-te’. Então fui, lavei-me e co-
mecei a ver. N. Perguntaram-lhe: 
Gr. “Onde está ele?” N. Respon-
deu: L1. “Não sei”. N. Levaram 
então aos fariseus o homem que 
tinha sido cego. Ora, era sábado, o 
dia em que Jesus tinha feito lama 
e aberto os olhos do cego. Nova-
mente, então, lhe perguntaram os 
fariseus como tinha recuperado a 
vista. Respondeu-lhes: L1. “Co-
locou lama sobre meus olhos, fui 
lavar-me e agora vejo!” N. Disse-
ram, então, alguns dos fariseus: 
Gr. “Esse homem não vem de 
Deus, pois não guarda o sábado”. 
N. Mas outros diziam: Gr. “Como 
pode um pecador fazer tais si-
nais?” N. E havia divergência en-
tre eles. Perguntaram outra vez ao 

cego: Gr. “E tu, que dizes daquele 
que te abriu os olhos?” N. Res-
pondeu: L1. “É um profeta”. N. 
Então, os judeus não acreditaram 
que ele tinha sido cego e que tinha 
recuperado a vista. Chamaram os 
pais dele e perguntaram-lhes: Gr. 
“Este é o vosso filho, que dizeis 
ter nascido cego? Como é que ele 
agora está enxergando?” N. Os 
seus pais disseram: L2. “Sabe-
mos que este é nosso filho e que 
nasceu cego. Como agora está 
enxergando, isso não sabemos. E 
quem lhe abriu os olhos também 
não sabemos. Interrogai-o, ele é 
maior de idade, ele pode falar por 
si mesmo”. N. Os seus pais dis-
seram isso, porque tinham medo 
das autoridades judaicas. De fato, 
os judeus já tinham combinado 
expulsar da comunidade quem 
declarasse que Jesus era o Mes-
sias. Foi por isso que seus pais 
disseram: “É de maior idade. In-
terrogai-o a ele”. Então, os judeus 
chamaram de novo o homem que 
tinha sido cego. Disseram-lhe: 
Gr. “Dá glória a Deus! Nós sabe-
mos que esse homem é um peca-
dor”. N. Então ele respondeu: L1. 
“Se ele é pecador, não sei. Só sei 
que eu era cego e agora vejo”. N. 
Perguntaram-lhe então: Gr. “Que 
é que ele te fez? Como te abriu os 
olhos?” N. Respondeu ele: L1. 
“Eu já vos disse, e não escutastes. 
Por que quereis ouvir de novo?  
Por acaso quereis tornar-vos dis-
cípulos dele?” N. Então insulta-
ram-no, dizendo: Gr. “Tu, sim,  
és discípulo dele! Nós somos 
discípulos de Moisés. Nós sabe-
mos que Deus falou a Moisés, 
mas esse, não sabemos de onde 
é”. N. Respondeu-lhes o homem: 
L1. “Espantoso!  Vós não sabeis 
de onde ele é?  No entanto, ele 
abriu-me os olhos! Sabemos que 
Deus não escuta os pecadores, 
mas escuta aquele que é piedoso 
e que faz a sua vontade. Jamais 
se ouviu dizer que alguém tenha 
aberto os olhos a um cego de nas-
cença. Se este homem não viesse 
de Deus, não poderia fazer nada”. 
N. Os fariseus disseram-lhe: Gr. 



“Tu nasceste todo em pecado e 
estás nos ensinando?” N. E expul-
saram-no da comunidade. Jesus 
soube que o tinham expulsado. 
Encontrando-o, perguntou-lhe: + 
“Acreditas no Filho do Homem?” 
N. Respondeu ele: L1. “Quem é, 
Senhor, para que eu creia nele?” 
N. Jesus disse: + “Tu o estás ven-
do; é aquele que está falando con-
tigo”. N. Exclamou ele: L1. “Eu 
creio, Senhor!” N. E prostrou-se 
diante de Jesus. Então Jesus dis-
se: + “Eu vim a este mundo para 
exercer um julgamento, a fim de 
que os que não veem, vejam, e os 
que veem se tornem cegos”. N. 
Alguns fariseus, que estavam com 
ele, ouviram isto e lhe disseram: 
Gr. “Porventura, também nós so-
mos cegos?” N. Respondeu-lhes 
Jesus: + “Se fôsseis cegos, não 
teríeis culpa; mas como dizeis: 
‘Nós vemos’, o vosso pecado per-
manece”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia - Profissão da fé
Prece dos fiéis

P. A Deus, que nos liberta da ce-
gueira da indiferença, da mentira, 
da corrupção com a luz de Cristo, 
apresentemos nossas preces co-
munitárias.

A. Senhor, sede favorável à nossa 
súplica.

1. Para que a Igreja ajude a todos a 
se libertar de todo tipo de cegueira 
ou visão distorcida das pessoas e 
dos verdadeiros critérios da vida, 
nós vos pedimos:

2. Para vermos, à luz da fé, sinais 
de vossa misericórdia nas inicia-
tivas em favor da vida, dom da 
vossa bondade em todas as suas 
manifestações, nós vos pedimos: 

3. Para que, pela catequese perma-
nente da Iniciação à Vida Cristã, 
irradiemos a luz da fé pelas obras 
da justiça e do amor fraterno, nós 
vos pedimos: 

4. Para fortalecermos a luz da fé 
pelos encontros de oração em 
grupos e pela participação na ce-
lebração litúrgica da comunidade, 
nós vos pedimos:

5. Para que brilhe a luz da paz para 

os povos em guerra e para os ex-
cluídos, a luz da solidariedade in-
clusiva, nós vos pedimos: 

6. Para que sejam multiplicados os 
recursos e as pesquisas em favor 
dos atingidos pela cegueira, nós 
vos pedimos:

7.  ...
P. Deus, nosso Pai, fonte da vida e 

princípio do bem viver, dai-nos 
um coração acolhedor para assu-
mir a vida como dom e compro-
misso.  Abri nossos olhos para 
ver as necessidades dos nossos ir-
mãos e irmãs, sobretudo dos mais 
pobres e marginalizados.  Inspi-
rai-nos palavras e ações para ser-
mos construtores de uma nova so-
ciedade, reconciliada no amor, vi-
vendo em comunidades eclesiais 
missionárias que, compadecidas, 
vejam, se aproximem e cuidem 
daqueles que sofrem. Por Cristo, 
nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, va-

mos incluir o trabalho de especia-
listas, funcionários e voluntários 
de clínicas de olhos, associações 
de deficientes visuais em favor 
daqueles que vivem problemas 
com os olhos.

A. (Canto Lit. 2020/13) 1. As se-
mentes que me deste/ e que não 
eram pra guardar,/ pus no chão 
da minha vida,/ quis fazer fru-
tificar.

Ref. /:Dos meus dons que recebi/ 
pelo Espírito do amor,/ trago os 
frutos que colhi/ e em tua mesa 
quero pôr.:/ 

3. Quanto mais eu for plantando, 
mais terei para colher, quanto 
mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus, concedei-nos ve-
nerar com fé e oferecer pela 
redenção do mundo os dons 
que nos salvam e que vos 

apresentamos com alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
Pref.: O cego de nascença

(Missal, p. 204)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Pelo mistério da encarna-
ção, Jesus conduziu à luz da fé a 
humanidade que caminhava nas 
trevas. E elevou à dignidade de fi-
lhos e filhas os escravos do peca-
do, fazendo-os renascer das águas 
do Batismo. Por essa razão, com 
os anjos e com todos os santos, 
entoamos um cântico novo, para 
proclamar vossa bondade, cantan-
do a uma só voz:

A (Canto Lit. 2020/9) Santo, san-
to, santo, Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra procla-
mam a vossa glória./ Hosana, 
hosana, hosana, hosana, hosana 
nas alturas!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor./ Hosana, 
hosana, hosana, hosana, hosana 
nas alturas!

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo + e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
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E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. 

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofere-
cidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Carida-
de, --- (e a N., que é Bispo desta 
Igreja), muita luz pra guiar o seu 
rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que 
na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Depois de ter dado a visão 

dos olhos ao cego, Jesus foi ao en-
contro dele para ajudá-lo a chegar 
à luz da fé.  Pelo Pão da Vida, Ele 
sustenta a todos nós na prática dos 
compromissos batismais.    

A. (Canto Lit. 2014/9; 2017/12 
e 2020/17) Ref.: /:Que nossos 
olhos não se fechem à tua graça 
que nos renova./ Cremos, Se-
nhor, e seguiremos os teus cami-
nhos por toda a vida.:/

1. Buscamos águas nessas fon-
tes que tiram lamas / e nos de-
volvem a luz da vida. Não há 
pecados que escondam maior 
certeza,/ as tuas obras se mani-
festam.

2. Escuridão está presente na dor 
da vida / injustiçada, tão opri-
mida./ A luz será bem reluzente, 
será verdade / se, enfim, saradas 
são as feridas.

3. Aquele que abriu os olhos a 
tanta gente / e devolveu luz e es-
perança,/ não abandona, é pre-
sença confortadora / em quem 
se entrega, total confiança.

P. OREMOS. Ó Deus, luz de 
todo ser humano que vem a 
este mundo, iluminai nossos 
corações com o esplendor da 
vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e 
amar-vos de todo o coração. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Assim como cuidamos da 
visão dos olhos, precisamos culti-

var a visão da fé, para que nunca 
se apague em nós este dom divino.

A. (Nº 377) Ref. Sim, eu quero 
que a luz de Deus que, um dia, 
em mim brilhou,/ jamais se es-
conda e não se apague em mim 
o seu fulgor./ Sim, eu quero que 
o meu amor ajude o meu irmão/ 
a caminhar guiado por tua mão, 
em tua lei, em tua luz, Senhor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conduza com a luz de 

sua Palavra, vos faça irradiar o 
clarão da fé com gestos de amor 
e bondade especialmente com 
os mais necessitados. E que vos 
abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida, Pai e Filho e Espí-
rito Santo.

A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja vossa 

força e luz; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, 13h30, reunião da 

Cáritas, no Centro Dioc.
- Quarta-feira, solenidade da 

Anunciação do Sr. – das 19h às 
22h, estudo sobre Evangelho, no 
Centro Dioc.

- Sáb. e dom., 1ª etapa da Esc. 
Dioc. de Formação de Lideran-
ças Jovens (FAÇA) com início 
às 8h na sede par. N. Sra. do 
Monte Claro, Áurea/RS. 

Leituras da Semana:
dia 23, 2ªf: Is 65,17-21; Sl 29(30); 

Jo 4,43-54; dia 24, 3ªf: Ez 47,1-
9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16; dia 
25, 4ªf: Anunciação do Senhor: 
Is 7,10-14; 8,10; Sl 39(40); Hb 
10,4-10; Lc 1,26-38; dia 26, 5ªf: 
Ex 32,7-14; Sl 105 (106); Jo 
5,31-47; dia 27, 6ªf: Sb 2,1a.12-
22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-
30; dia 28, sáb.: Jr 11,18-20; 
Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R/.2a); 
Jo 7,40-53; dia 29, dom.: 5º 
da quaresma: Ez 37,12-14; Sl 
129(130); Rm 8,8-11; Jo 11,1-45 
ou mais breve Jo 11,3-7.17.20-
27.33b-45; (A ressureição de 
Lázaro);



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2020/1) 1. 
Deus de amor 
e de ternu-
ra, contem-
plamos/ este 
mundo tão 

bonito que nos deste./ Desse Dom, 
fonte da vida, recordamos: Cuida-
dores, guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nes-
ta estrada/ o que o “bom sama-
ritano” ensinou:/ ao passar por 
uma vida ameaçada,/ ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou. 

2. 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.

3. Tua glória é o homem vivo, 
Deus da Vida;/ ver felizes os teus 
filhos, tuas filhas;/ é a justiça 
para todos, sem medida; é for-
marmos, no amor, bela Família.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, o 

amor de Cristo, Filho de Deus 
vivo, que garante a Ressurreição, 
e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Na proximidade da Páscoa, 
Cristo, ressurreição e vida, nos 
chama a sairmos do fechamento 
em nós mesmos, a superar a cul-
tura de morte que tira a vida de 
tantos irmãos e irmãs, a renovar 
a esperança na vida plena, que só 
Ele pode dar.

P. (...última semana da quaresma e 
da Campanha da Fraternidade ...).

Ato penitencial
P. A Campanha da Fraternidade 

nos adverte sobre o risco de não 
vermos  situações de dor e sofri-
mento de nossos irmãos e irmãs 
ou de vê-las, mas seguir em frente 
sem nada fazer.   Peçamos a Deus 
perdão de nossas faltas de solida-
riedade.

 (pausa)
L. Senhor, que fazeis passar da 

morte para a vida quem ouve a 
vossa Palavra, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que quisestes ser levan-

tado da terra para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos submetereis ao 

julgamento da vossa cruz, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de 

amor...
A. Amém.
P. OREMOS. Senhor nosso 
Deus, dai-nos por vossa gra-
ça caminhar com alegria na 
mesma caridade que levou o 
vosso Filho a entregar-se à 
morte no seu amor pelo mun-
do. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim.: A certeza de uma vida nova 

sem fim, em Cristo, é o fundamen-
to da esperança na ressurreição e a 
razão para cuidar da vida humana 
e a da Casa Comum, vivendo se-
gundo o Espírito de Deus. 

1ª Leitura: Ez 37,12-14
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim fala o Senhor Deus: “Ó 

meu povo, vou abrir as vossas 
sepulturas e conduzir-vos para a 
terra de Israel; e quando eu abrir 
as vossas sepulturas e vos fizer 

sair delas, sabereis que eu sou o 
Senhor. Porei em vós o meu es-
pírito, para que vivais e vos colo-
carei em vossa terra. Então sabe-
reis que eu, o Senhor, digo e faço 
- oráculo do Senhor”. - Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 129 (130)
S. (Canto Lit. 2014, 5) No Senhor é 

que se encontra o perdão, copiosa 
redenção.

A. No Senhor é que se encontra o 
perdão, copiosa redenção.

Ou:  
S. No Senhor, se encontra toda gra-

ça e redenção!
A. No Senhor, se encontra toda 

graça e redenção!
S. 1. - Das profundezas eu clamo 

a Vós, Senhor,* escutai a minha 
voz! - Vossos ouvidos estejam 
bem atentos * ao clamor da minha 
prece!

2. - Se levardes em conta nossas 
faltas,* quem haverá de subsis-
tir? - Mas em Vós se encontra o 
perdão,* eu vos temo e em vós 
espero.

3. - No Senhor ponho a minha es-
perança,* espero em sua palavra. 
- A Minh ‘alma espera no Senhor 
* mais que o vigia pela aurora.

4. - Espere Israel pelo Senhor * 
mais que o vigia pela aurora. - 
Pois no Senhor se encontra toda 
graça * e copiosa redenção. 

2ª Leitura: Rm 8,8-11
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos. 
Irmãos: Os que vivem segundo a 

carne não podem agradar a Deus. 
Vós não viveis segundo a carne, 
mas segundo o Espírito, se real-
mente o Espírito de Deus mora 
em vós. Se alguém não tem o 
Espírito de Cristo, não pertence 
a Cristo. Se, porém, Cristo está 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 4º domingo da Quaresma/Ano A – 22.03.2020

- Com a luz de Cristo, recebida no Batismo, podemos ver além das aparências
- CF: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso – “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
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em vós, embora vosso corpo es-
teja ferido de morte por causa do 
pecado, vosso espírito está cheio 
de vida, graças à justiça. E, se o 
Espírito daquele que ressuscitou 
Jesus dentre os mortos mora em 
vós, então aquele que ressuscitou 
Jesus Cristo dentre os mortos vi-
vificará também vossos corpos 
mortais por meio do seu Espírito 
que mora em vós. – Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho:
Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45

A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 
2020/12) /: Louvor a vós, ó Cris-
to, Rei da eterna glória:/

S. Eu sou a ressurreição, eu sou 
a vida./ Quem crê em mim não 
morrerá eternamente. 

A. Louvor e glória...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João. 
A. Glória a Vós, Senhor!
(N: Narrador; +: Jesus; M: Marta; 

Gr: Grupo).
N. Naquele tempo, as irmãs de Lá-

zaro mandaram dizer a Jesus: M. 
“Senhor, aquele que amas está 
doente”. N. Ouvindo isto, Jesus 
disse: + “Esta doença não leva à 
morte; ela serve para a glória de 
Deus, para que o Filho de Deus 
seja glorificado por ela”. N. Jesus 
era muito amigo de Marta, de sua 
irmã Maria e de Lázaro. Quando 
ouviu que este estava doente, Je-
sus ficou ainda dois dias no lugar 
onde se encontrava. Então, disse 
aos discípulos: + “Vamos de novo 
à Judeia”. N. Quando Jesus che-
gou, encontrou Lázaro sepultado 
havia quatro dias. Quando Marta 
soube que Jesus tinha chegado, 
foi ao encontro dele. Maria ficou 
sentada em casa. Então Marta dis-
se a Jesus: M. “Senhor, se tivesses 
estado aqui, meu irmão não teria 
morrido. Mas mesmo assim, eu 
sei que o que pedires a Deus, ele 
to concederá”. N. Respondeu-lhe 
Jesus: + “Teu irmão ressuscitará”. 
N. Disse Marta: M. “Eu sei que 
ele ressuscitará na ressurreição, 

no último dia”. N. Então Jesus 
disse: + “Eu sou a ressurreição e a 
vida. Quem crê em mim, mesmo 
que morra, viverá. E todo aquele 
que vive e crê em mim, não morre 
jamais. Crês isto?” N. Respondeu 
ela: M. “Sim, Senhor, eu creio 
firmemente que tu és o Messias, 
o Filho de Deus, que devia vir ao 
mundo”. N. Jesus ficou profunda-
mente comovido e perguntou: + 
“Onde o colocastes?” N. Respon-
deram: M. “Vem ver, Senhor”. N. 
E Jesus chorou. Então os judeus 
disseram: Gr. “Vede como ele o 
amava!” N. Alguns deles, porém, 
diziam: Gr. “Este, que abriu os 
olhos ao cego, não podia também 
ter feito com que Lázaro não mor-
resse?” N. De novo, Jesus ficou 
interiormente comovido. Chegou 
ao túmulo. Era uma caverna, fe-
chada com uma pedra. Disse Je-
sus: + “Tirai a pedra!” N. Marta, a 
irmã do morto, interveio: M. “Se-
nhor, já cheira mal. Está morto há 
quatro dias”. N. Jesus lhe respon-
deu: + “Não te disse que, se cre-
res, verás a glória de Deus?” N. 
Tiraram então a pedra. Jesus le-
vantou os olhos para o alto e dis-
se: + “Pai, eu te dou graças porque 
me ouviste. Eu sei que sempre me 
escutas. Mas digo isto por causa 
do povo que me rodeia, para que 
creia que tu me enviaste”. N. Ten-
do dito isso, exclamou com voz 
forte: + “Lázaro, vem para fora!” 
N. O morto saiu, atado de mãos e 
pés com os lençóis mortuários e o 
rosto coberto com um pano. En-
tão Jesus lhes disse: + “Desatai-o 
e deixai-o caminhar!” N. Então, 
muitos dos judeus que tinham ido 
à casa de Maria e viram o que Je-
sus fizera, creram nele. - Palavra 
da Salvação.

A. Glória a Vós, Senhor!

Homilia e profissão da fé
Prece dos fiéis

P. Com a confiança de Marta no po-
der de Jesus, em nome dele, diri-
jamos nossas preces comunitárias 
a Deus Pai, Senhor da vida e fonte 
de todos os bens.

A. Senhor, tende compaixão de 
vosso povo.

1. Para que a ação da Igreja em 
favor da vida resulte em muitos 
projetos de promoção humana, 
nós vos pedimos: 

2. Para que os agentes de pastoral 
sejam sempre presença consola-
dora junto às pessoas enlutadas, 
nós vos pedimos:

3. Para que as famílias entristecidas 
pela morte, especialmente a cau-
sada pela criminalidade, superem 
a dor pela força da fé e do confor-
to dos irmãos, nós vos pedimos:

4. Para superarmos a violência que 
destrói tantas vidas, pela educa-
ção ao amor e por projetos sociais 
de defesa da dignidade humana, 
nós vos pedimos:

5. ...
P. Rezemos a oração da Campanha 

da Fraternidade sobre a vida, dom 
e compromisso: Deus, nosso Pai,/ 
fonte da vida e princípio do bem 
viver, 

A. criastes o ser humano/ e lhe 
confiastes o mundo/ como um 
jardim a ser cultivado com 
amor.

P. Dai-nos um coração acolhedor/ 
para assumir a vida/ como dom e 
compromisso.

A. Abri nossos olhos/ para ver as 
necessidades/ dos nossos irmãos 
e irmãs,/ sobretudo dos mais po-
bres e marginalizados.

P. Ensinai-nos a sentir a verdadeira 
compaixão

A. expressa no cuidado fraterno,/ 
próprio de quem reconhece no 
próximo/ o rosto do vosso Filho. 
.

P. Inspirai-nos palavras e ações/ 
para sermos construtores de uma 
nova sociedade,/ reconciliada no 
amor..

A. Dai-nos a graça de vivermos/ 
em comunidades eclesiais mis-
sionárias/ que, compadecidas,/ 
vejam,/ se aproximem/ e cuidem 
daqueles que sofrem,/ a exem-
plo de Maria,/ a Senhora da 
Conceição Aparecida,/ e de San-
ta Dulce dos Pobres,/ Anjo Bom 
do Brasil.

P. Por Jesus, o Filho amado,/ no Es-
pírito, Senhor que dá a vida. 

A. Amém!



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nosso ofertório, incluí-

mos todos os gestos de ajuda e de 
conforto de tantas pessoas para as 
famílias que vivem a dor do luto.

A (Canto Lit. 2020/13) 1. As se-
mentes que me deste/ e que não 
eram pra guardar,/ pus no chão 
da minha vida,/ quis fazer fru-
tificar.

Ref. /:Dos meus dons que recebi/ 
pelo Espírito do amor,/ trago os 
frutos que colhi/ e em tua mesa 
quero pôr.:/ 

2. Pelos campos deste mundo/ que-
ro sempre semear/ os talentos que 
me deste para eu mesmo cultivar. 

3. Quanto mais eu for plantando, 
mais terei para colher, quanto 
mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Deus todo-poderoso, concedei 
aos vossos filhos e filhas que, for-
mados pelos ensinamentos da fé 
cristã, sejam purificados por este 
sacrifício. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
Pref.: Ressurreição de Lázaro

(Missal, p. 212)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Verdadeiro homem, Jesus 
chorou o amigo Lázaro. Deus 
vivo e eterno, ele o ressuscitou, 
tirando-o do túmulo. Compade-
cendo-se da humanidade, que jaz 
na morte do pecado, por seus sa-
grados mistérios ele nos eleva ao 
Reino da vida nova. Enquanto es-
peramos a glória eterna, com os 
anjos e com todos os santos, nós 
vos aclamamos, cantando a uma 
só voz: 

A. (Canto Lit. 2020/9) Santo, san-
to, santo, Senhor Deus do uni-

verso!/ O céu e a terra procla-
mam a vossa glória./ Hosana, 
hosana, hosana, hosana, hosana 
nas alturas!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor./ Hosana, 
hosana, hosana, hosana, hosana 
nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e  o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 

nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, (N.) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa N., 
--- (o nosso Bispo N.), com os 
bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-



so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Pela promessa de Cristo, 

quem se alimenta de seu Corpo e 
Sangue, ressuscitará para a vida 
eterna. 

A. (Canto Lit. 2014/10; 2017/13 e 
2020/18) 1. Senhor, já sentimos 
teus passos chegando bem per-
to,/ entendes as lágrimas todas 
que rolam do rosto./ Nos pedes 
com intensidade que, crendo, 
veremos a glória de Deus,/ de-
volves a vida perdida a todos 
que amas, pois todos são teus.

Ref. //: Eu sou a ressurreição e a 
vida./ Aquele que crê em mim,/ 
mesmo que morra, viverá!:/

2. As mãos e os pés amarrados re-
velam fraqueza,/ o rosto cober-
to de prantos apaga a beleza./ 
A tua presença é força a todo 
momento, no riso e na dor./ Vem 
desamarrar as correntes e cami-
nharemos nas trilhas do amor.

3. Vem ver, ó Senhor, os irmãos 
sepultados na vida,/ deixados de 
lado, não contam na dura ga-
nância./ A fria sentença do lucro 
é pedra difícil de se remover,/ 
tua voz é um grito bem forte 
“sai para fora” e vamos viver.

4. Vivemos na grande certeza da 
ressurreição,/ a festa que nunca 
se acaba na grande mansão./ 
Então, renascidos na graça, se-
remos a luz celestial a brilhar / 
nos braços daquele que era, que 
é e que sempre será nosso lar.

P. OREMOS. Concedei, ó Deus 
todo-poderoso, que sejamos 
sempre contados entre os 
membros de Cristo, cujo Cor-
po e Sangue comungamos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Nas situações de doença e 
morte, precisamos renovar nossa 

confiança em Cristo e nossa sensi-
bilidade humana para com os que 
as vivem, levando-lhes consolo e 
conforto na fé. 

A. (Nº 493) Ref. //: Dar as mãos e 
construir, passo a passo, o cami-
nhar./ O que queres tu de mim? 
Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Que renove vossa esperança na 

ressurreição, vos faça defensores 
da vida e vos abençoe Deus oni-
potente e compassivo, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Levai a todos a consolação do 

Senhor. Ide em paz e que Ele vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Coleta da solidariedade
gesto concreto

“A Campanha da Fraternidade 
se expressa concretamente pela 
oferta de doações em dinheiro 
na coleta da solidariedade, rea-
lizada no Domingo de Ramos. É 
um gesto concreto de fraternida-
de, partilha e solidariedade, feito 
em âmbito nacional, em todas as 
comunidades cristãs, paróquias e 
dioceses. A coleta da solidarieda-
de é parte integrante da Campa-
nha da Fraternidade” (Texto Base, 
p. 99). Será realizada no próximo 
domingo.

 Não poderíamos concluir este tex-
to-base (da CF 2020), sem lançar-
mos o nosso olhar filial à Mãe da 
Esperança, a ela confiamos tudo o 
que somos e toda a Campanha da 
Fraternidade de 2020: Ó Maria, 
aurora do mundo novo,  Mãe dos 
viventes,  confiamo-Vos a causa 
da vida:  olhai, Mãe, para o núme-
ro sem fim  de crianças a quem é 
impedido nascer,  de pobres para 
quem se torna difícil viver,  de 
homens e mulheres  vitimas de 
inumana violência,  de idosos e 
doentes assassinados  pela indi-
ferença ou por uma falsa compai-
xão. Fazei com que todos aqueles  
que creem no vosso Filho  sai-
bam anunciar com desassombro e 
amor  aos homens do nosso tempo  

o Evangelho da vida.  Alcançai-
-lhes a graça de o acolher  como 
um dom sempre novo,  a alegria 
de o celebrar com gratidão  em 
toda a sua existência,  e a coragem 
para o testemunhar  com grande 
tenacidade, para construírem,  
juntamente com todos os homens 
de boa vontade,  a civilização da 
verdade e do amor,  para louvor e 
glória  de Deus Criador e amante 
da vida (João Paulo II, Encíclica 
Evangelho da Vida, nº 105 – tex-
to-base da CF 2020, nº 236, que 
confunde Evangelium Vitae com 
Humanae Vitae...).

Lembretes:
- Quinta-feira, 15 anos de faleci-

mento de São João Paulo II, nas-
cido há cem anos em 18 de maio 
de 1920, em Wadovice, Polônia, 
cujo de batismo era Karol Wojty-
la.

- Sexta-feira, das 09h às 15h, 1º 
Enc. Voc. do ano, no Sem. de 
Fátima.

- Sáb. e dom., reunião da Coord. 
Dioc. da Past. da Juv.e com iní-
cio às 8h30 no Centro Dioc. de 
Past. 

- Domingo, é o de Ramos e da 
Paixão – Coleta da Solidarieda-
de (Campanha da Fraternidade 
– deve ser realizada em todas as 
comunidades).

Leituras da semana:
dia 30, 2ªf: Dn 13,1-9.15-

17.19-30.33-62; ou mais bre-
ve: Dn13,41c-62; Sl 22(23); 
Jo 8,1-11; dia 31, 3ªf:  Nm 
21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-
30; dia 1º, 4ªf: Dn 3,14-
20.24.49a.91-92.95.; Cânt.: Dn 
3,52.53-54.55.56(R/.52b); Jo 
8,31-42; dia 02, 5ªf: São Fran-
cisco de Paula, Eremita. Gn 
17,3-9; Sl 104 (105); Jo 8,51-
59; dia 03, 6ªf: Jr 20,10-13; Sl 
17(18); Jo 10,31-42; dia 04, 
sáb.: Sto Isidoro: Ez 37,21-28; 
Cânt. Jr 31,10.11-12ab.13(R/.
cf.10d); Jo 11,45-56; dia 5, 
Dom: Is 50,4-7; Sl 21; Fl 2,6-11; 
Mt 26,14-27,66 (Dom. de Ra-
mos e da Paixão do Sr.). 
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