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 1º,  dom., 1º da quaresma  Gn 2,7-9; 3,1-7; Sl 50(51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 (Tentação de Jesus) 
 02, 2ªf:  Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46;
 03, 3ªf:  Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15;
 04,  4ªf:  Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32;
 05,  5ªf:  Est 4,17; Sl 137(138); Mt 7,7-12;
 06,  6ªf:  Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26;
 07,   sáb.:  Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48;
 08,  dom.: Gn 12,1-4a; Sl 32(33); 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9; (Transfi guração);   2º da quaresma
 09,  2ªf: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38;      Sta. Francisca Romana
10,  3ªf:  Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-2; 
11,  4ªf:  Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28 ; 
 12,  5ªf:  Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.Sl 39); Lc 16,19-31; 
 13,  6ªf:  Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46; 
 14,  sáb:  Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32; 
 15,  dom.: 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);   3º da quaresma
16,  2ªf:  2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30; 
17,  3ªf:  Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35;         S. Patrício
18,  4ªf:  Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19;    S. Cirilo de Jerusalém
19,  5ªf:  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;
  S. José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja universal
 20,  6ªf:  Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34; 
21,  sáb.:  Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14; 
22,  dom.:  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);   4º da quaresma
23,  2ªf:  Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54; 
24,  3ªf:  Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16; 
25,  4ªf:  Is 7,10-14; 8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38;  Anunciação do Senhor
26,  5ªf:  Ex 32,7-14; Sl 105 (106); Jo 5,31-47; 
27,  6ªf:  Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30; 
 28,  sáb.:  Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R/.2a); Jo 7,40-53;
 29,  dom.:  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);                         5º da quaresma
30,  2ªf:  Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; ou mais breve: Dn13,41c-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11; 
31,  3ªf:   Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30;
Abril 
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;
02,  5ªf:  Gn 17,3-9; Sl 104 (105); Jo 8,51-59;    São Francisco de Paula
03,  6ªf:  Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42; 
 04,  sáb.:  Ez 37,21-28; Cânt. Jr 31,10.11-12ab.13(R/.cf.10d); Jo 11,45-56;                  Sto. Isidoro
 5,  Dom:  Is 50,4-7; Sl 21; Fl 2,6-11; Mt 26,14-27,66         Dom. de Ramos e da Paixão do Senhor.
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Campanha da Fraternidade:
reencontrar caminhos que revelem o sentido da vida

Em diversas ocasiões, o Papa Francisco insiste para que sejamos uma Igreja 
em saída ao encontro das periferias geográficas e existenciais. Contemplando a 
realidade como discípulos e missionários, nota-se diversos sinais de que a vida não 
é valorizada como dom.

Pensando nisso, a Campanha da Fraternidade (CF) de 2020 traz o tema 
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele” (Lc 10, 33-34), além de Santa Dulce dos Pobres no Cartaz Oficial. 

“Falta um compromisso para com a vida dom de Deus a ser cultivado e 
compromisso a ser assumido. Vivemos em uma cultura marcada pelos traços de 
Caim onde já não se reconhece o outro como irmão. Neste cenário, os bispos do 
Brasil nos propõem uma bela e pertinente reflexão sobre a vida”, diz o Secretário 
Executivo de Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Padre Patriky Samuel Batista, em entrevista exclusiva ao A12 (site do Santuário de 
Aparecida). 

Qual o motivo e o que inspirou o tema deste ano?
Padre Patrik Samuel 

Batista - Para lançar um olhar 
mais detalhado sobre a vida 
temos a inspiração bíblica 
do Bom Samaritano. Ele 
foi capaz de interromper 
sua rotina, adiar seus 
compromissos para cuidar 
da vida que estava abandonada 
a beira do caminho; Ele viu, 

sentiu compaixão e cuidou dele.
Eis a inspiração para vivermos o tempo quaresmal. Coração que se converte 

é coração disposto a cuidar da vida em todas as suas formas e expressões, desde a 
concepção, passando pelo término natural, rumo a plenitude. Foi uma feliz escolha 
o tema da CF 2020. 

Creio que ajudará cada fiel e cada uma de nossas comunidades a redescobrir o 
valor e a beleza da vida. Não somente redescobrir, mas reencontrar os caminhos que 
revelem o sentido da vida; Vida que é um intercâmbio de cuidados; Vida que é Dom; 
Vida que é o próprio Cristo; Vida que grita hoje por sobrevivência. 
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Em tantos anos de CF o mundo mudou muito, mas algumas urgências 
ainda são muito parecidas com as mesmas do passado. Continuam existindo 
muitos pobres, a Igreja continua fazendo um trabalho social necessário e 
urgente em várias partes do Brasil. Na sua opinião, porque alguns aspectos 
persistem? Podemos dizer que a Evangelização hoje passa muito pelo cuidado 
com a vida em várias dimensões diferentes?

Padre Patrik Samuel - Evangelizar é cuidar. Um cuidado que brota da 
experiência pessoal e comunitária que fazemos com o Ressuscitado. Aquele que, 
vencedor da morte, nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. Compreendendo 
o anúncio do Evangelho como cuidado anunciamos com o testemunho de vida o 
amor de Cristo que gera continuamente vida nova. 

Evangelizar é cooperar com aquele que diz: “Eu vim para que todos tenham 
vida e vida em plenitude”. Sobre a persistência de vários aspectos que ainda hoje 
nos desafiam, penso que há uma série de fatores que contribuem para isso: desde 
as opções econômicas e sociais que os governos fazem, passando pela indiferença 
que reina entre as pessoas, chegando até a forma com a qual vivemos a fé cristã. 
Não basta sermos especialistas em diagnósticos, simplesmente apontar caminhos de 
superação se não somos capazes de trilhar este caminho. 

Como o Bom Samaritano precisamos colocar nossa vida a disposição do 
outro. Ver, aproximar, cuidar! Um cuidado que vai além dos necessários primeiros 
socorros. Um cuidar que supõe acompanhar as situações, ir às causas. Tudo isso 
só terá sentido se, partindo de Cristo, nossa motivação for a interpelação que o 
Evangelho nos faz. Servimos aquele que é o Senhor da vida. Enquanto houver alguma 
situação de descuido e indiferença em relação a vida, não podemos descansar. 

O Cartaz com Irmã Dulce quer dizer que ela é a grande inspiradora para 
esta Campanha?

Padre Patrik - Foi uma feliz coincidência. Na verdade, um presente da 
Divina Providência. No fim de junho, em reunião com o secretário Geral da CNBB, 
Dom Joel Portela, estávamos uma equipe a pensar na identidade visual da CF 2020. 
Pensamos: quem seria o ícone do Bom Samaritano para os dias atuais? Vários nomes 
surgiram, na sua maioria mulheres dedicadas ao serviço do próximo. 

Quando Dom Joel mencionou a Ir. Dulce a acolhida foi unânime. Isso 
antes mesmo de sair a data da canonização. Em Santa Dulce dos Pobres, ícone da 
compaixão e do cuidado, contemplamos o que o amor é capaz de fazer. A ousadia 
do amor que cuida nos recorda que vida doada é vida santificada. Sem sombras de 
dúvidas uma inspiração que ajudará muitas pessoas a darem um passo novo. Passos 
em sintonia com aquele que cuida de nós. (1Pd 5,7)

O que todos nós católicos poderíamos fazer para viver melhor o período 
da CF com ações concretas. Pode nos dar dicas?
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Celebração da Palavra de Deus
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             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, 

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

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom 
samaritano” 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 formarmos, no amor, bela Família.

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e o perdão de Cristo que, fiel ao Pai, na força do Espírito, vence as 

tentações, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Desde quarta-feira, estamos vivendo o tempo da preparação para a Páscoa, 

ajudados pela Campanha da Fraternidade sobre a vida, dom maravilhoso de Deus, 
do qual devemos cuidar, especialmente 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 frutuosamente a 
vitória sobre a morte e o pecado no mistério pascal.

D. (--- 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 domingo, Semana 
da Mulher/ início do curso de teologia para leigos, sexta-feira, no Seminário de 
Fátima ...). 
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Ato penitencial
D. A caminhada quaresmal nos pede seguir mais de perto a Cristo até a cruz, 

morrendo com Ele ao pecado para participarmos de sua vitória sobre a morte e o 
pecado. Reconhecendo-nos pecadores, imploremos a misericórdia divina. (pausa 
... tudo ou só a resposta 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 levantado 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.:/
D. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
D. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo 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 tentações e sermos fiéis a Deus que nos deu o dom da vida, com o 
compromisso de defendê-la.

1ª Leitura: Gn 2,7-9; 3,1-7

Salmo: Sl 50 (51)
S. (Canto Lit. 2014, nº 5) Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra 

Vós!
A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra Vós!
S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, 

purificai-me! - Lavai-me todo inteiro do pecado,* e apagai completamente a 
minha culpa!

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,* o meu pecado está sempre à minha 
frente. - Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos.
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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 
Espírito!

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

2ª Leitura: Rm 5,12.17-19 

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...

Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Quaresma é tempo de conversão! A expressão “Converta-se e creia no 

Evangelho”, que ouvimos ao receber as Cinzas, deve nos acompanhar ao longo 
desta preparação para a festa da Páscoa.  Neste primeiro domingo da Quaresma, a 
liturgia nos faz refletir sobre as tentações de Jesus no deserto.  Sendo a Quaresma um 
tempo de revisão de vida e de purificação, as tentações sofridas por Jesus resumem 
as grandes tentações que a criatura humana sofre ao longo da vida.

Ser tentado é uma experiência de todo ser humano e o modo como lidamos 
com estes desafios indica nossa maturidade na fé ou não. Nossa vida é cheia de 
tentações que querem afastar-nos de Deus. Sobretudo, no mundo moderno, há uma 
tentação muito forte que é a de organizar a própria vida sem nenhuma referência de 
Deus, de viver como se Deus não existisse.

A leitura do Livro do Gênesis, ao relatar a primeira tentação do ser humano, 
no Paraíso, revela o desejo do ser humano de se tornar Deus, de querer ter o 
conhecimento pleno, por si próprio, do que é o bem e o que é o mal.  Deus indicou o 
caminho da vida, mas o demônio indicou o caminho oposto. A tentação foi mais forte 
e, Adão e Eva, deixaram-se seduzir e escolheram caminhos contrários à vontade de 
Deus. Desta forma, destruíram-se a si mesmos e se condenaram à infelicidade. Mas 
Jesus, o Novo Adão, veio nos resgatar.

A Igreja, aqui no Brasil, durante o período da Quaresma, também realiza a 
Campanha da Fraternidade. Convida-nos a viver um tempo forte de evangelização 
em torno de algum tema relacionado com a convivência fraterna em nossa sociedade. 
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A Campanha da Fraternidade deste ano, que traz como tema: “Fraternidade 
e vida: Dom e compromisso” e como lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, 
quer nos ajudar a valorizar cada vez mais a vida, este dom maravilhoso de Deus; 
quer que sejamos mais solidários e cuidemos, de modo especial, dos nossos irmãos 
e irmãs mais frágeis e necessitados. 

Como Jesus, também nós somos tentados, a todo instante, a nos desviarmos 
do projeto de Deus e a trilharmos nosso projeto pessoal, segundo nossos interesses, 
e esquecendo ou abandonando nossa fé. Jesus venceu as tentações, pois se deixou 
conduzir pelo Espírito. Que sejamos também nós, guiados pelo Espírito, vencedores 
de tudo aquilo que atrapalha nossa vida familiar e comunitária.  

Continuemos com fé e esperança nossa caminhada quaresmal, na certeza 
de que Deus caminha conosco e nos dá as forças necessárias para superarmos os 
desafios e dificuldades da vida. Que o Bom Deus vos abençoe e vos torne firme e 
fortes no seguimento a Jesus Cristo nosso Salvador. Grande abraço! 

Pe. Cleocir Bonetti - Coordenador da Cúria Diocesana de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Prece dos fiéis
D. Inspirados em Cristo, em oração e jejum no deserto, apresentemos a Deus nossas 

preces comunitárias 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 confirme nossa 

fidelidade aos compromissos batismais, vos pedimos: 
2. Para que, pela Campanha da Fraternidade, 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 formação em nossa 

Diocese favoreçam a implementação do Plano da Ação Evangelizadora, vos 
pedimos:

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

5. ...
D. Na oração diocesana vocacional do primeiro domingo de cada mês, rezemos: 
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, 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 
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pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Agradecidos a Deus pelo dom da vida em suas múltiplas formas, 

apresentemos-lhe nossas oferendas.
A. (Nº 206) Um novo dia, mais vida e esperança....
D. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda aos dons que vos 

apresentamos no início de nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Com alegria, nós vos louvamos e agradecemos, ó Deus, nosso Pai, porque nos 

indicais o jejum e a penitência para educar-nos na partilha fraterna e no desapego 
dos bens.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque pela penitência da quaresma renovais 

nossos sentimentos, fortaleceis nosso espírito fraterno e confirmais nossa esperança 
na recompensa eterna.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Em nosso louvor, ó Pai, vos pedimos pela Igreja, com nosso Papa N, --- (nosso 

bispo N.), os outros bispos, os presbíteros, diáconos e todos os ministros e nossa 
comunidade.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Ao vos bendizer, ó Deus Altíssimo, nós vos lembramos também os irmãos 

falecidos de nossas famílias, de nossa comunidade (pode lembrar os últimos) e 
todos os outros que morreram na vossa amizade.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Pedimos também que nos concedais, com a Virgem Maria, com São José, seu 

esposo, com os apóstolos e santos, alcançar a herança eterna em vosso reino, para 
vos louvarmos e glorificarmos para sempre.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Seja-vos agradável, ó Deus, a louvação que vos apresentamos em nome do Filho 

Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rio da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, graça especial de reconciliação 

e de unidade fraterna, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso....
D. Cristo nos garantiu que quem se alimenta de seu Corpo, Pão do Céu, viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno(a) ...
Anim.: Com o vigor do Pão da vida que Cristo nos oferece, seremos mais fortes para 

enfrentar as tentações 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 verdade/ que sacia a 
humanidade.:/

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

2. As prisões da humanidade/ assumidas 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/ conhecendo o Messias./ Ele veio para todos,/ 
alegrando nossos dias!

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

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

D. OREMOS. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, 
incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão 
vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –  vocações – reuniões e curso do ano na Diocese - 
doentes, falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Em diversos pronunciamentos, especialmente na Laudato 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. 
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A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ 
eis-me aqui, Senhor!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor 

Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal 
para a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na 
luta contra o mal para podermos celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe 
Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. A graça de Deus vos faça vencer as tentações; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, às 09h, reunião das coord. paroquiais da Animação Bíblico-

Catequética, no Centro Dioc. de Adm. e Past.; às 14h, reunião das coord. paroquiais 
das zeladoras de capelinhas; 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, Semana das Mulheres, na qual haverá o Seminário 

Regional Pela Vida das Mulheres, no auditório da Univ. Fed. Fronteira Sul - 
Campus 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).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 2º domingo da Quaresma/Ano A – 08.03.2020

 - Como Abraão, ouvir a voz do Senhor e, em Cristo, transfigurar a própria vida.
 - CF: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso – Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
   Cor litúrgica: ROXO            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, 

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

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom 
samaritano” 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 formarmos, no amor, bela Família.

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, e de Cristo, que nos revela sua glória 

pela transfiguração, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu 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, presente sagrado de Deus, do qual temos o grave compromisso de 
cuidar em todas as suas manifestações.

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

Ato penitencial
D. Nossas faltas pessoais, familiares, 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 restabelecermos o 
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brilho do seu projeto de vida plena para todos. 
L. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enviais o vosso Espírito 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 vossa ressurreição, 

tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
D. OREMOS. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho 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 vivermos em profundidade o 
compromisso com o dom da vida. 

1ª Leitura: Gn 12,1-4a

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 salvação!
S. 1. Pois reta é a palavra do Senhor,* e tudo o que ele faz merece fé. - Deus ama o 

direito e a justiça,* 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 confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção! 
- Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,* da mesma forma que em vós nós 
esperamos!

2ª Leitura: 2Tm 1,8b-10

Evangelho: Mt 17,1-9
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A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 2020/12) /:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da eterna 
glória!:/ 

S. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, 
escutai-o, todos vós.

A. Louvor a Vós...

Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desata Comunidade de ____________________
Segundo final de semana da quaresma. Vamos com Jesus ao Monte Tabor 

e aí ficamos maravilhados com sua Transfiguração. Jesus quer mostrar aos seus 
discípulos que não podem se desesperar diante da morte e da cruz. A Transfiguração 
de Jesus aponta para a verdadeira vida, aquela que não termina, ou seja, a vida na 
eternidade junto a Deus. 

No caminho para Jerusalém, uma breve pausa: alguns discípulos vão com Jesus 
para o Monte Tabor. No alto da montanha, Ele dá uma pequena amostra do céu. Um 
alento, um gesto de amor antes do Calvário da dor. A transfiguração de Jesus antecipa 
as alegrias da ressurreição. Nada é mais forte do que o amor de Deus. Jesus veio 
testemunhar esse amor com sua própria vida. Depois da Transfiguração, crer na vida 
eterna ficou mais fácil. Até porque, não seguimos a um Deus morto, mas sim a Cristo 
ressuscitado. A experiência da Transfiguração nos fala da certeza da Páscoa.

A Palavra de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, nos mostra que Jesus 
“sobe uma alta montanha” e leva com ele os apóstolos Pedro, Tiago e João. De 
repente, Jesus “foi transfigurado diante deles”. Seu rosto brilhava como o sol e suas 
roupas ficaram brancas como a luz. Duas pessoas apareceram: Moisés e Elias que 
conversavam com Jesus. A sensação que sentiam era a de estar no céu, tamanha a 
felicidade.

Nascemos humanos! Mas isto não nos satisfaz inteiramente. Ao se transfigurar, 
Jesus revela também sua realidade divina, que encanta os discípulos. Nossa 
missão é também a de irmos nos divinizando para transfigurarmos o mundo, assim 
marcharemos para a plenitude da vida em Deus. Essa vida sim nos satisfaz.

O Papa São Leão Magno afirmava que a Transfiguração tinha por finalidade 
imediata afastar do coração dos Apóstolos o desespero diante da morte na cruz. A 
Transfiguração é também um sinal seguro de esperança, pois nos ensina a olhar para 
a humanidade de Jesus, sem desprender os olhos de sua divindade.  O “desfigurado” 
pela dor e pelo sofrimento na cruz é o transfigurado, o ressuscitado, Aquele que 
vence a morte e o pecado. 

Assim como Jesus e os discípulos desceram a montanha para ir ao encontro 
dos desfigurados, nós também somos convidados a descermos de nosso orgulho, 
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de nossa acomodação e irmos ao encontro dos mais pobres e sofridos de nossa 
sociedade. Que nossos gestos de amor e de solidariedade possam auxiliar tantos 
desfigurados pela ganância humana, pela dor e falta de condições dignas de vida, 
assim como nos convida a refletir a Campanha da Fraternidade deste ano. 

Que a força da luz e da transfiguração de Jesus vos acompanhe rumo a Páscoa. 
Grande abraço! Que Maria, nossa Mãe, interceda, junto ao seu Filho, por esta 
comunidade!

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana de Erexim

Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder e ....
 
Prece dos fiéis
D. Tendo escutado a Palavra de seu Filho amado, apresentemos a Deus Pai nossas 

preces comunitárias.
A. Lembrai-vos, Senhor, de vossos 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 transfiguradora de Cristo, vos pedimos:
2. Para estarmos sempre na escuta das Palavras de vida do vosso Filho 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 quaresmais, a via-sacra, a celebração da confissão, as 

reuniões de grupos fortaleçam nossas famílias e comunidades, vos pedimos:
5. ...
D. Com as comunidades católicas no Brasil, rezemos a oração da Campanha da 

Fraternidade: 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.
D. 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 pobres e marginalizados.
D. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão
A. expressa no cuidado fraterno,/ próprio de quem reconhece no próximo/ o 

rosto do vosso Filho. .
D. 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 missionárias/ que, 
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compadecidas,/ vejam,/ se aproximem/ e cuidem daqueles que sofrem,/ a 
exemplo de Maria,/ a Senhora da Conceição Aparecida,/ e de Santa Dulce dos 
Pobres,/ Anjo Bom do Brasil.

D. Por Jesus, o Filho amado,/ no Espírito, Senhor que dá a vida. 
A. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta, apresentemos 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, recebe 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 frutos da mesa.
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida e amor./ A quem 

aguardava um canto de festa,/ a mesa promete eterna seresta.
D. Ó Deus, que nossos nos intercedam o perdão de nossos pecados e nos 

santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em 

nossa vida, pois sempre levais a todos a procurar a reconciliação, dando-se as 
mãos e procurando reencontrar a paz.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque vós quereis que todos superem o ódio pelo 

perdão e a vingança pela reconciliação na prática da misericórdia.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Obrigado, ó Deus, porque nos destes vosso Filho para reconduzir-nos a vós e nos 

amar-nos uns aos outros.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Conservai-nos, ó Pai de misericórdia, na comunhão da vossa Igreja, com o Papa 

N., nosso Bispo N., os padres, diáconos, ministros e todos os que vos procuram 
de boa vontade.
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A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Fazei, ó Deus, que assim como aqui nos reunis para acolher a vossa Palavra, 

possamos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e 
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de 

nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo e seguindo a sabedoria do Evangelho, rezemos 

como Cristo nos ensinou – Pai nosso...(Ministro busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar)

D. Cristo nos garantiu que Ele é a luz do mundo e que quem O segue não andará nas 
trevas mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Na montanha, os discípulos contemplaram a glória que o Mestre 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, reconhecê-lo,/ 
seguir seus passos e caminhar:/ é ter certeza da vida nova,/ vencendo a morte 
e ressuscitar. 

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

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

3. Então Pedro falou: “É bom estar aqui!”./ Três tendas nós faremos, aos dois 
e para ti. 

4. A nuvem envolveu, com sombras a cobrir./ O medo os abateu, sem nada a 
proferir. 

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

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

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –  vocações – dia Internacional da Mulher - doentes, 
falecidos, ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim.: Neste tempo intenso de preparação para a Páscoa, vivamos a recomendação 

de Deus Pai de escutar o seu Filho, enviado a nós para termos vida em plenitude.
A. (Canto Lit. 2006/8; 2008/11) Ref.: Então, da nuvem luminosa dizia uma voz:/ 

“Este é meu Filho amado,/ escutem sempre o que ele diz!”.  (pode repetir) 
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor 

Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal 
para a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na 
luta contra o mal para podermos celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe 
Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do encontro com Cristo; ide em paz e o Senhor 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 parábola do bom samaritano: 
um olhar que vê e passa em frente, vivido pelo sacerdote e o levita; e um olhar 
que vê e permanece, se envolve, se compromete, vivido pelo samaritano. Diante 
desses olhares, há uma vida em jogo, em perigo, necessitada e vulnerável. Para 
uma verdadeira mudança de vida, precisamos aprender a configurar nosso olhar 
com o de Jesus, com o olhar do bom samaritano. Nesse sentido, é interessante 
observar também que as duas vidas marcadas pelo egoísmo, correm o risco da 
morte eterna, consequência do pecado.

“Somente um olhar interessado pelo destino do mundo e do ser humano 
permitirá experimentar a dor pela situação que rege a história, mas que é superada 
pelo amor de Deus que a envolve. Somente contemplando o mundo com os 
olhos de Deus, é possível perceber e acolher o grito que emerge das várias faces 
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. Reflete aquilo que temos por dentro. 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 
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vezes nosso olhar pode se tornar maldoso, viciado e cansado. É preciso exercitar 
a mesma perspectiva do olhar virtuoso que Cristo nos ensina. Não um olhar de 
indiferença, mas de compaixão. Essa foi a virtude que muitos santos buscaram 
viver em suas vidas: conformar seus olhos com o olhar de Cristo. Santa Terezinha, 
por exemplo, nos diz: Ah, compreendo agora que a caridade perfeita consiste em 
suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas, 
em edificar-se com os mais pequenos atos de virtude que se lhes vir praticar; 
mas compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar encerrada no fundo 
do coração... (Texto base da CF 2020, nº 26 a 28).

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reunião da Past. da Saúde, no Centro 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, Semana Voc. na Par. Imac. Conceição, Getúlio Vargas, 
com visita às escolas.

- Terça-feira, 08h30, aula inaugural 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, encontro 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, Entre Rios do Sul; Consagração Religiosa 
de Ir. Kleiser Rostirolla, na sede paroquial Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

Leituras da Semana:
dia 09, 2ªf, Sta. Francisca Romana: 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).



- 20 -

Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 3º domingo da Quaresma/Ano A – 15.03.2020

 - Em Cristo, água viva, podemos saciar a sede de nosso coração
 - CF: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso – Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
  Cor litúrgica: ROXO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, 

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

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom 
samaritano” 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 formarmos, no amor, bela Família.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos confia o cuidado com o dom precioso da vida e 

sempre nos renova com seus dons, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Vivemos nossa preparação 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 gratuitamente. 

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

Ato penitencial
D. A Quaresma foi organizada como tempo de preparação mais intensa dos 

candidatos aos sacramentos da iniciação à vida cristã e de renovação dos que os 
haviam recebido. Reconhecendo que nem sempre vivemos as exigências destes 
sacramentos, peçamos o perdão de Deus.
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L. Senhor, fonte eterna de amor misericordioso, tente de piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que ofereceis a água viva a saciar a sede do sentido profundo da vida, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a verdade a iluminar a nossa vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus, rico em misericórdia....
A. Amém. 
D. 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 pecado. 
Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela 
consciência de nossas faltas, sejamos confortados 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 santifica. 

1ª Leitura: Ex 17,3-7

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 Senhor!
S. 1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos 

salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e com cantos de alegria o 
celebremos!

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 
rebanho,* 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 
provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”.

2ª Leitura: Rm 5,1-2.5-8

Evangelho: Jo 4,5-42
A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 2020/12) /:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da eterna 

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

A. Louvor...
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor.
(N: Narrador; +: Jesus; S: Samaritana; 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. 
Cansado 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 Jesus: + “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 Jesus: 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 beber 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 disse: + “Disseste bem, que 
não tens marido, pois tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido. 
Nisso falaste a verdade”. N. A mulher disse a Jesus: S. “Senhor, 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 chegando 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 adorá-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 ninguém 
perguntou: “Que desejas?” ou: “Por que falas com ela?” Então a mulher deixou 
o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: S. “Vinde ver um homem que me 
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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 discípulos insistiam com Jesus, dizendo: 
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 fazer 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 
recebendo o salário, e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se 
alegra junto com o que colhe’. Pois é verdade o provérbio que diz: ‘Um é o que 
semeia e outro o que colhe’. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. 
Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles”. N. Muitos samaritanos 
daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que 
testemunhava: “Ele me disse tudo o que eu fiz”. Por isso, os samaritanos 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”.  

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

Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Continuamos nosso caminho quaresmal refletindo sobre a Campanha da 

Fraternidade, que nos convida a pensarmos sobre o significado mais profundo da 
vida e encontrar caminhos para que esse sentido seja fortalecido, reencontrado. 
Jesus, na liturgia deste 3º final de semana da quaresma se apresenta como a Água 
Viva, em quem saciamos a sede de nossos corações. 

A Palavra de Deus nos apresenta Jesus caminhando, rumo a Jerusalém. No 
caminho, ele fez uma parada à beira de um poço para beber água. Era o conhecido 
poço de Jacó, na Samaria. Ele pediu água a uma mulher samaritana que ali chegou. 
Ela estranhou o pedido, pois Jesus era judeu, e ela samaritana. Mas o mais interessante 
foi a resposta de Jesus: “Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede 
água, tu mesma é que lhe pedirias, e ele te daria água viva”.

O diálogo atinge seu ponto culminante quando Jesus se apresenta como o Cristo, o 
Messias esperado tanto pelos judeus como pelos samaritanos. Jesus faz a mulher avançar 
na sua compreensão dos caminhos de Deus. E Jesus lhe mostrou uma nova maneira de 
viver a religião, mais ligada ao amor, aos valores mais profundos do ser humano.

Ao redor do poço de Jacó, Jesus e a samaritana estabelecem um diálogo, no 
qual o sentido da vida e da fé acabam tendo um contorno de esperança. A sede de água 
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traz presente a sede de vida e de amor. Hoje, de certa forma, a samaritana representa 
cada um de nós, sedentos de justiça e de paz. Apesar de todas as conquistas de nosso 
tempo, a ciência não conseguiu satisfazer a sede de felicidade, de eternidade, de 
plenitude. Deus é a fonte de onde brota o sentido da vida. 

Quando se carrega Deus dentro de si, a vida inteira se torna sagrada, o mundo 
inteiro se torna templo; todo ser humano se torna sacrário. Portanto, a liturgia de 
hoje, nos convida a vencer todos os tipos de preconceitos e discriminações que 
atrapalham a convivência harmoniosa na sociedade.

Esta liturgia e este tempo de quaresma nos questionam: em que fontes estamos 
buscando água para a nossa vida? Buscamos saciar nossa sede de paz, amor, 
esperança, na fonte da água viva que é Jesus? Quem sabe, muitas vezes, procuramos 
saciar nossa sede de vida em fontes que nos deixam com mais sede ainda, em fontes 
que não nos trazem uma felicidade verdadeira. Nosso compromisso é de buscarmos, 
em Jesus, a água da vida nova e  de conduzirmos as pessoas sedentas a Jesus. 

Carregamos em nós a marca d’água do batismo. Para nossa vida de fé, Cristo 
é a água viva, que se oferece a nós em abundância. Fortalecendo nossa caminhada 
quaresmal sejamos promotores de vida e de esperança e que nosso testemunho de fé 
seja como a água fresca nos dias de intenso calor. 

Que o Bom Deus abençoe sua comunidade!
Pe. Cleocir Bonetti

Coordenador da Cúria Diocesana de Erexim

Profissão da fé

Prece dos fiéis 
D. Formados pela catequese de Jesus à samaritana sobre a água viva e procurando 

ser os adoradores em espírito e verdade que o Pai procura, apresentemos-lhes 
nossas preces comunitárias.

A. Socorrei-nos, Senhor com vossa graça.
1. Para que nosso Papa Francisco, no seu sétimo aniversário de ministério 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 disponíveis 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 todos seu feliz 
encontro com vosso Filho Salvador, nós vos pedimos:

5. ...
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D. Na prece comum das comunidades católicas no Brasil na Campanha 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.

D. 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 pobres e marginalizados.
D. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão!
A. expressa no cuidado fraterno,/ próprio de quem reconhece no próximo/ o 

rosto do vosso Filho. .
D. 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 missionárias/ que, 

compadecidas,/ vejam,/ se aproximem/ e cuidem daqueles que sofrem,/ a 
exemplo de Maria,/ a Senhora da Conceição Aparecida,/ e de Santa Dulce dos 
Pobres,/ Anjo Bom do Brasil.

D. Por Jesus, o Filho amado,/ no Espírito, Senhor que dá a vida. 
A. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossos irmãos, especialmente os pobres, nos quais vem ao nosso 

encontro, Cristo continua a nos pedir até um copo d’água. No compromisso de 
sermos generosos com eles, façamos a oferta de nossa vida.

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

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 talentos que me deste 
para eu mesmo cultivar. 

D. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esta nossa celebração que, pedindo 
perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. É sempre muito bom e justo agradecer-vos, ó Deus Pai, porque nunca vos cansais de 

nos perdoar e sempre nos chamais a viver no vosso amor que traz felicidade completa.
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A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. De fato, ó Deus, quando quebramos vossa aliança, vós nos destes vosso Filho 

para criar novo laço de amizade convosco e nele nos concedeis sempre tempo 
renovado de graça e reconciliação.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Concedei-nos, ó Deus, a força do vosso Espírito vivermos na unidade da vossa 

Igreja, sem nenhuma divisão, com nosso Papa N., nosso Bispo N, nossos padres, 
diáconos e todos os ministros. 

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Fazei-nos crescer nesta união até o dia em que estivermos convosco na eternidade, 

com a Virgem Maria, com seu esposo São José, com todos os santos e os nossos 
irmãos falecidos que confiamos à vossa misericórdia.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, unidos em Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com toda a Igreja na caminhada para a Páscoa, rezemos como 

Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias no sacrário e coloca 
sobre o altar).

D. É sempre confortador provar a bondade de Deus e feliz é que nele coloca a razão 
de sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...

A. Senhor, eu não sou digno.... 
Anim.: Junto ao poço, Cristo ofereceu 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 pedimos:
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 Palavra 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.
D. 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. 
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D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –  vocações – doentes, falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Como a samaritana, não podemos reter só para nós a alegria do encontro 

com Cristo. Precisamos partilhá-la com quem necessite 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 querer te anunciar./ Pronto para 
escutar quando tua voz me falar!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria da vida abundante em Jesus 

Cristo e a fortaleza do Espírito nesta caminhada quaresmal para podermos celebrar 
a vitória da Páscoa. E que nos abençoe Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém.
D. Anunciai a todos Aquele que ilumina 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 Pessoa 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, padroeiro 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).
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Celebração da Palavra de Deus
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”
   Cor litúrgica: ROXO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, 

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

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom 
samaritano” 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 formarmos, no amor, bela Família.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Que o amor misericordioso do Pai, a luz de Cristo, que cura nossas cegueiras e 

ilumina nossa vida e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: O Batismo nos tornou criaturas novas e filhos da luz. Pela luz da fé nele 

recebida e que a Quaresma nos convida a reavivar, podemos ver melhor as 
maravilhas da vida e o compromisso com ela, que a Campanha da Fraternidade 
nos recorda profeticamente. 

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

Ato penitencial
D. Papa Francisco alertou várias vezes para a cultura da indiferença. 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.
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S. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espírito 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.
D. Deus Criador e Pai......
A. Amém.
D. OREMOS. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a 

reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro 
das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando 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 purifica 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

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 conduz;/ Não me falta coisa alguma.  
S. 1. O Senhor é o pastor que me conduz;* não me falta coisa alguma. - Pelos prados 

e campinas verdejantes * ele me leva a descansar. - Para as águas repousantes 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 temerei. - Estais comigo com bastão e 
com cajado,* eles me dão a segurança!

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

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

2ª Leitura: Ef 5,8-14

Evangelho: Jo 9,1-41
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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 nascença. 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. Enquanto 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. Outros afirmavam: Gr. “Não é ele, mas alguém 
parecido com ele”. N. Ele, porém, dizia: L1. “Sou eu mesmo!” N. Então lhe 
perguntaram: Gr. “Como é que se abriram os teus olhos?” N. Ele respondeu: L1. 
“Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: 
‘Vai a Siloé e lava-te’. Então fui, lavei-me e comecei a ver. N. Perguntaram-lhe: 
Gr. “Onde está ele?” N. Respondeu: 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. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como 
tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: L1. “Colocou lama sobre meus olhos, 
fui lavar-me e agora vejo!” N. Disseram, 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 sinais?” N. E havia divergência entre 
eles. Perguntaram outra vez ao cego: Gr. “E tu, que dizes daquele que te abriu os 
olhos?” N. Respondeu: 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. “Sabemos 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 disseram isso, porque tinham 
medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar 
da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus 
pais disseram: “É de maior idade. Interrogai-o a ele”. Então, os judeus chamaram 
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de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Gr. “Dá glória a Deus! 
Nós sabemos que esse homem é um pecador”. 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 discípulos dele?” N. Então insultaram-no, dizendo: Gr. 
“Tu, sim,  és discípulo dele! Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos 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 nascença. 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 expulsaram-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 vendo; é aquele que está falando contigo”. N. Exclamou ele: L1. “Eu 
creio, Senhor!” N. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: + “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 somos cegos?” N. Respondeu-
lhes Jesus: + “Se fôsseis cegos, não teríeis culpa; mas como dizeis: ‘Nós vemos’, 
o vosso pecado permanece”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor! 

Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
A Campanha da Fraternidade 2020 proclama: a vida é Dom e Compromisso! 

Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. É por este motivo que a nossa 
Igreja nos propõe a Campanha da Fraternidade como uma proposta evangelizadora 
voltada para a conversão pessoal e comunitária em preparação para a Páscoa. A 
conversão quaresmal é, ao mesmo tempo, um voltar-se para Deus, para o próximo, 
para a forma como estamos vivendo. 

O Evangelho de hoje nos fala de um cego de nascimento, conhecido na cidade. 
Jesus ungiu os olhos dele com lama e mandou lavá-los na piscina de Siloé. O cego 
lavou-se e voltou enxergando. A grande lição desse texto do Evangelho é que Jesus 
quer curar-nos de diversas cegueiras para enxergarmos com os olhos de Deus, isto 
é, ver as pessoas além das aparências e enxergar o coração delas, ver a realidade e a 
história do povo com os critérios de Deus.
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Para ver o coração das pessoas, Cristo nos envia sua luz que nos permite 
enxergar além das aparências. Precisamos dessa luz para ver o interior das pessoas, 
evitando assim um julgamento preconceituoso e injusto. 

O cego ficou curado dos olhos e, vendo Jesus, acaba enxergando mais longe. 
À luz da fé, vê em Jesus o Filho de Deus. Ao contrário do cego, os fariseus não 
conseguiram crer, porque estavam cheios de autossuficiência. Em vez de se alegrar 
com a cura milagrosa de um homem que nasceu cego, eles ficam enraivecidos e por 
causa do preconceito não conseguem aceitar que a cura do cego seja um sinal do 
amor de Deus.

O Evangelho nos mostra que os discípulos, segundo a mentalidade comum 
da época, pensavam que a cegueira ou outra doença era consequência do pecado do 
indivíduo ou de seus pais, que era um castigo de Deus. Ao contrário, Jesus rejeita 
esse preconceito e essa ideia. Portanto, não se deve interpretar a doença como 
castigo de Deus. Deus é sensível ao sofrimento humano, e a atitude de Jesus diante 
do cego de nascença é um exemplo disso. 

No evangelho de domingo passado, Jesus se comparou a uma fonte de água 
viva, capaz de satisfazer a sede de Deus. Hoje, ao curar a cegueira, se compara à 
luz. A partir do Evangelho de hoje, podemos nos perguntar: Quais sãos as grandes 
cegueiras que devem ser iluminadas? 

A partir desta liturgia somos convidados a termos o nosso olhar parecido com 
o olhar de Jesus. Um olhar misericordioso, um olhar de compaixão e bondade. Que 
Jesus cure também nossas cegueiras. Somos cegos quando não vemos o sofrimento 
dos outros, quando não vemos os que necessitam de nosso apoio, de uma palavra de 
ânimo, de um pedaço de pão, de um copo de água. 

Que o olhar humano possa alcançar o olhar infinito de Jesus, um maravilhoso 
olhar que não permite a indiferença. No olhar de Jesus, a vida é compreendida e a 
dignidade passa a ser concretizada no amor ao próximo. Que o olhar da fé continue 
encantando os cristãos. Que Santa Luzia interceda junto a Deus pela saúde de nossos 
olhos e nos ajude a termos os olhos da fé sempre abertos e atentos aos necessitados. 
Que Deus vos proteja e abençoe! 

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé

Prece dos fiéis
D. A Deus, que nos liberta da cegueira da indiferença, da mentira, da corrupção com 

a luz de Cristo, apresentemos nossas preces comunitárias.
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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 iniciativas em favor da 

vida, dom da vossa bondade em todas as suas manifestações, nós vos pedimos: 
3. Para que, pela catequese permanente 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 celebração litúrgica da comunidade, nós vos pedimos:
5. Para que brilhe a luz da paz para os povos em guerra e para os excluídos, a luz da 

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

pela cegueira, nós vos pedimos:
7.  ...
D. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, dai-nos um coração 

acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso.  Abri nossos olhos 
para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres 
e marginalizados.  Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de 
uma nova sociedade, reconciliada no amor, vivendo em comunidades eclesiais 
missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que 
sofrem. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta a Deus, vamos incluir o trabalho de especialistas, 

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 sementes que me deste/ e que não eram pra 
guardar,/ pus no chão da minha vida,/ quis fazer frutificar.

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.

D. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo 
os dons que de vós recebemos e que fizemos produzir frutos e que vos 
apresentamos com alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque de tal modo amastes o mundo que nos 

destes vosso próprio Filho, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque neste tempo quaresmal corrigis 

nossos males, elevais nossos sentimentos e fortaleceis nosso espírito fraterno, 
especialmente através da Campanha da Fraternidade.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os 

oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os 
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa 
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 

Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra 
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, --- 
(nosso Bispo), com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com 
todas as pessoas de boa vontade. 

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria, 

nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós para 
alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos recentes).
Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as  hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo 

espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o 
Senhor Jesus nos ensinou:



- 35 -

A. Pai-Nosso que estais no céu... 
Anim.: Depois de ter dado a visão dos olhos ao cego, Jesus foi ao encontro 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, Senhor, e seguiremos os teus caminhos 
por toda a vida.:/

1. Buscamos águas nessas fontes que tiram lamas / e nos devolvem a luz da vida. 
Não há pecados que escondam maior certeza,/ as tuas obras se manifestam.

2. Escuridão está presente na dor da vida / injustiçada, tão oprimida./ 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 esperança,/ não 
abandona, é presença confortadora / em quem se entrega, total confiança.

D. 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. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –  vocações –atividades da Pastoral da Juventude /  
doentes, falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Assim como cuidamos da visão dos olhos, precisamos cultivar 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 esconda 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.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos conduza com a luz de sua Palavra, nos faça irradiar o clarão da fé com 

gestos de amor e bondade especialmente com os mais necessitados. E que nos 
abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. A alegria do Senhor seja vossa força e luz; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 



CF 2020 – Vida: Dom e Compromisso
Fraternidade 

é sabermos viver 
como irmãos que se 
amam, se respeitam 
e se ajudam. Jesus 
ensinou que isso 
é o modo mais 

importante de agradar a Deus. Que Pai não gostaria de ver que seus 
filhos se amam, partilham coisas boas e cuidam bem uns dos outros? 
A palavra vida nesse tema não se refere só a estar vivo, respirando. É 
a vida como ela deveria ser, com direitos respeitados, em um planeta 
bem cuidado, sem gente sendo maltratada ou tratada como se não 
existisse. Por que essas ideias de fraternidade e vida são importantes?

Dom é todo presente que recebemos de Deus, por exemplo: 
Nossa vida, nossos companheiros, nossos talentos, nosso país. Somos 
obra de um artista que faz tudo com amor e quer nos ver fazendo 
coisas muito boas. Ele deseja que o mundo fique melhor porque nós 
existimos.
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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 Lideranças 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);
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 5º domingo da quaresma/Ano A – 29.03.2020

 - Quem crê no Cristo crucificado ressuscitado, terá vida eternamente
 - CF: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso – Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
  Cor litúrgica: ROXO               Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.org.br   

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, 

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

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom 
samaritano” 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 formarmos, no amor, bela Família.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. 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 reuniu 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 cultura de morte que tira a vida de 
tantos irmãos e irmãs, a renovar a esperança na vida plena, que só Ele pode dar.

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

Ato penitencial
D. A Campanha da Fraternidade nos adverte sobre o risco de não vermos  situações 

de dor e sofrimento de nossos irmãos e irmãs ou de vê-las, mas seguir em frente 
sem nada fazer.   Peçamos a Deus perdão de nossas faltas de solidariedade.

 (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 levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
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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.
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A. Amém.
D. OREMOS. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com 

alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no 
seu amor pelo mundo.  PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim.: A certeza de uma vida nova sem fim, em Cristo, é o fundamento da esperança 

na ressurreição e a razão para cuidar da vida humana e a da Casa Comum, vivendo 
segundo o Espírito de Deus. 

1ª Leitura: Ez 37,12-14

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 graça 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 subsistir? - Mas em Vós se 

encontra o perdão,* eu vos temo e em vós espero.
3. - No Senhor ponho a minha esperança,* 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

Evangelho: Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45
A. (Canto Lit. 2014/6; 2017/6 e 2020/12) /: Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna 

glória:/
S. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida./ Quem crê em mim não morrerá eternamente. 
A. Louvor e glória...
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D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. 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 Lázaro 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, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se 
encontrava. Então, disse aos discípulos: + “Vamos de novo à Judeia”. N. Quando 
Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Quando Marta soube 
que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então 
Marta disse 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 profundamente comovido e perguntou: + 
“Onde o colocastes?” N. Responderam: 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 morresse?” N. De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou 
ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: + “Tirai a 
pedra!” N. Marta, a irmã do morto, interveio: M. “Senhor, já cheira mal. Está 
morto há quatro dias”. N. Jesus lhe respondeu: + “Não te disse que, se creres, 
verás a glória de Deus?” N. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para 
o alto e disse: + “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. Tendo 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. Então 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 Jesus 
fizera, creram nele. - Palavra da Salvação.

A. Glória a Vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de____________________
Quinto final de semana da quaresma. Vivendo este tempo e refletindo sobre a 

Campanha da Fraternidade somos convidados a redescobrir o dom de Deus. Vivendo 
a conversão e praticando a esmola, o jejum e a oração temos o compromisso de 
cuidar da vida, dos outros, da Casa Comum, porque Deus sempre cuida de nós.  

Na liturgia de hoje a Palavra de Deus nos apresenta Jesus a caminho de 
Jerusalém. Esta é sua última viagem. Em Betânia, pertinho de Jerusalém, faz seu 
último milagre: reanima Lázaro, seu grande amigo. E, ainda, durante este grande 
milagre afirma: “Eu sou a Ressurreição e a Vida”.

Há uma ligação muito forte entre os evangelhos que lemos nestes últimos três 
domingos. No encontro com a samaritana, Jesus fala da água viva; domingo passado, 
Jesus se apresentou como a luz do mundo. Sem luz e água, teríamos morte. Neste 5º 
domingo da Quaresma, Jesus traz vida a Lázaro. Portanto, Jesus se apresenta como 
água para nossa sede, luz para nossas trevas e ressurreição para nossa vida.

A Palavra de Deus, no Evangelho de hoje, nos ajuda a contemplar e celebrar a 
compaixão divinamente humana de Jesus, o Senhor da vida. No choro pela morte de 
Lázaro, vemos sua dor pela morte da humanidade. O ser humano é impotente diante 
da morte, nada pode fazer. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus chega junto ao 
túmulo de Lázaro, basta uma ordem sua e ele tornou a viver novamente. A morte 
não é obstáculo para Jesus. Ele veio trazer à humanidade a plenitude da vida. Jesus 
é o Senhor da vida. A morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é 
Deus e a última palavra de Deus é vida, esperança, ressurreição. 

O Evangelho de hoje nos relata que as irmãs Marta e Maria mandaram avisar 
a Jesus que o seu amigo Lázaro estava muito doente. Como entender as palavras 
de Jesus ao receber o recado: “esta doença não é para a morte, mas para a glória de 
Deus”. A atitude de Jesus deixa uma lição importante para a comunidade cristã. Jesus 
nos diz que ele não veio para impedir a morte física, não é sua missão interromper 
o curso natural da vida. A nossa vida terrena, bem o sabemos vai terminar, não dura 
para sempre. Jesus não veio para eternizar esta vida terrena, mas para dar-nos a vida 
que não acaba. Jesus não veio trazer uns dias a mais de vida. Jesus veio trazer a vida 
eterna. Uma vida que não vai mais ser tocada pela morte, pela dor, pelo sofrimento. 

Jesus chorou a morte de Lázaro, seu amigo. Também nós lamentamos a 
morte dos nossos amigos e familiares. A sensibilidade provoca solidariedade. Na 
Quaresma, somos chamados à conversão, a deixar projetos que nos prendem ao 
egoísmo e a apostar na tarefa de criar um mundo mais solidário, com mais vida. 
A Campanha da Fraternidade nos convida a lutarmos contra a cultura da morte e 
cuidarmos da vida. Assim como Jesus trouxe vida a Lázaro, sejamos também nós 
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capazes de fazer ressurgir mais esperança, mais paz, mais amor, entre as pessoas. 
Que o Bom Deus abençoe você, sua família e sua comunidade. 

      Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana de Erexim

Profissão da fé

Prece dos fiéis
D. Com a confiança de Marta no poder de Jesus, em nome dele, dirijamos 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 consoladora junto às 

pessoas enlutadas, nós vos pedimos:
3. Para que as famílias entristecidas pela morte, especialmente a causada pela 

criminalidade, superem a dor pela força da fé e do conforto dos irmãos, nós vos 
pedimos:

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

5. ...
D. 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.
D. 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 pobres e marginalizados.
D. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão
A. expressa no cuidado fraterno,/ próprio de quem reconhece no próximo/ o 

rosto do vosso Filho. .
D. 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 missionárias/ que, 

compadecidas,/ vejam,/ se aproximem/ e cuidem daqueles que sofrem,/ a 
exemplo de Maria,/ a Senhora da Conceição Aparecida,/ e de Santa Dulce dos 
Pobres,/ Anjo Bom do Brasil.

D. Por Jesus, o Filho amado,/ no Espírito, Senhor que dá a vida. 
A. Amém!



- 42 -

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, incluímos 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 sementes que me deste/ e que não eram pra guardar,/ 

pus no chão da minha vida,/ quis fazer frutificar.
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 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.
D. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos 

ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela penitência quaresmal que agora 
vos oferecem. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao  Senhor nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso 

Filho para ser o Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo e nos purifica de todo 
mal.

A.  Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 

as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa ---, --- (nosso Bispo ---), nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, São José, 

seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que 
seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 

nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores 
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de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias consagradas no sacrário e coloca sobre o altar)
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos como 

ele nos ensinou: Pai nosso...
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa 

caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
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 perto,/ entendes as lágrimas todas que rolam do rosto./ Nos 
pedes com intensidade que, crendo, veremos a glória de Deus,/ devolves 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 revelam fraqueza,/ o rosto coberto de prantos 
apaga a beleza./ A tua presença é força a todo momento, no riso e na dor./ Vem 
desamarrar as correntes e caminharemos nas trilhas do amor.

3. Vem ver, ó Senhor, os irmãos sepultados na vida,/ deixados de lado, não 
contam na dura ganância./ 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, seremos a luz celestial a brilhar 
/ nos braços daquele que era, que é e que sempre será nosso lar.

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

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –  vocações –atividades da Pastoral da Juventude /  
doentes, falecidos, ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nas situações de doença e morte, precisamos renovar nossa confiança em 

Cristo e nossa sensibilidade 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 caminhar./ O que 
queres tu de mim? Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/

D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Que renove nossa esperança na ressurreição, nos faça defensores da vida e nos 

abençoe Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém.
D. 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, realizada no Domingo 
de Ramos. É um gesto concreto de fraternidade, partilha e solidariedade, feito 
em âmbito nacional, em todas as comunidades cristãs, paróquias e dioceses. A 
coleta da solidariedade é parte integrante da Campanha da Fraternidade” (Texto 
Base, p. 99). Será realizada no próximo domingo.

 Não poderíamos concluir este texto-base (da CF 2020), sem lançarmos 
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 número 
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 indiferença ou por uma falsa compaixão. Fazei com 
que todos aqueles  que creem no vosso Filho  saibam 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 – texto-base 
da CF 2020, nº 236, que confunde Evangelium Vitae com Humanae Vitae...).
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Lembretes:
- Quinta-feira, 15 anos de falecimento de São João Paulo II, nascido há cem anos em 

18 de maio de 1920, em Wadovice, Polônia, cujo de batismo era Karol Wojtyla.
- 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 início às 8h30 no 

Centro Dioc. de Past. 
- Domingo, é o de Ramos e da Paixão – Coleta da Solidariedade (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 breve: 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 Francisco 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 Ramos e da Paixão do Sr.). 

Campanha da Fraternidade 2020
Vida: Dom e Compromisso

Que relação há entre dom e compromisso? 
Quem recebe uma coisa boa deve usá-la bem. Por 
exemplo: quem tem boa voz deve cantar músicas 
bonitas para alegrar os outros; quem estuda em uma 
boa escola deve ter interesse em estudar e aprender 
para depois transmitir bem esses conhecimentos; 

quem conseguiu se formar e ter uma boa profissão deve prestar bons serviços com seu 
trabalho; quem se sentiu capaz de vencer uma dificuldade deve estar preparado para 
ajudar outros em situação parecida.

Podemos imaginar uma cena mais ou menos assim: Uma pessoa chega bem 
alegre e dá um presente a outra. Quem recebeu o presente o joga no lixo, bem na frente 
da pessoa que o ofertou. Como se sentiria o doador do presente? E como seria se a 
pessoa que deu o presente visse que foi bem aproveitado e está melhorando a vida de 
quem o recebeu e de quem está por perto?

Deus nos dá condições para fazer o bem aos nossos companheiros de caminhada 
que devem ser bem tratados. Mesmo em meio a problemas e dificuldades, o amor de 
Deus é o dom maior que nos ajuda a sermos a pessoa especial que Ele planejou e 
acompanhou desde que nascemos. É um presente maravilhoso. Como Ele se sentiria se 
desprezássemos esse presente ou não soubéssemos usá-lo?
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Padre Patrik - Abrir a Palavra de Deus e com ela viver comprometido. 
Somos cristãos! Vivemos à Luz da Palavra que converte os corações e transforma 
a realidade. Costumo dizer que as mudanças que esperamos acontecer no mundo 
começarão a ser realidade quando começarem a se concretizar em nós. O que eu 
faço faz o mundo acontecer. 

Talvez uma grande contribuição da CF 2020 seja cultivar a ousadia de, neste 
mundo tão acelerado e indiferente, interrompermos nossa rotina, fazer uma pausa 
para rever nossas opções de vida e começar, sem demora, a cuidar uns dos outros. 
Cuidado que supõe qualidade de nossa presença, olho no olho, mão a mão, corações 
compadecidos. A vida é um intercâmbio de cuidados. 

No texto base, sobretudo na última parte, temos uma série de iniciativas para 
inspirar nossa ação em cada comunidade eclesial missionária. Muito mais ainda 
poderá ser feito. Mas aquilo que será realizado há de produzir frutos se, motivados 
pela fé em Cristo ressuscitados, iniciarmos processo de construção de uma nova 
identidade onde a capacidade de cuidar seja um estilo de vida. Ver, compadecer 
e cuidar! Sinais de uma vida Samaritana. (Fonte: site A12 do Santuário de 
Aparecida)

Objetivos da Campanha da Fraternidade (CF)
Objetivos permanentes da Campanha da Fraternidade: 

- Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, 
comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem 
comum;

- Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e 
do amor, exigência central do Evangelho;

- Renovar a consciência da responsabilidade de todos 
pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma 
sociedade justa e solidária (todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação 
evangelizadora e libertadora da Igreja).

Objetivo geral da CF 2020: Despertar para o sentido da vida como dom 
e compromisso, recriando relações fecundas, na família, na comunidade e na 
sociedade, à luz da palavra de Deus. 

Objetivos específicos: - Apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos 
Evangelhos; 

- Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da 
vida para relações sociais mais humanas; 

- Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução do cuidado 



- 47 -

como caminhos de superação da indiferença e da violência; 
- Promover e defender a vida, desde a fecundação até o seu fim natural, rumo 

à plenitude;
- Despertar as famílias para a beleza do amor que gera continuamente vida 

nova;
- Preparar os cristãos e as comunidades para anunciarem a vida plena, a vida 

do Reino;
- Criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, pela crisma e pela 

eucaristia, todos percebam, na fraternidade, a vida como dom e compromisso;
- Despertar os jovens para o dom e beleza da vida, motivando-os para 

o engajamento em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em 
situação de sofrimento e desesperança;

- Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor 
da vida;

- Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometendo-se com a ecologia 
integral.

O que a CF 2020 tem a ver com o “olhar”?
A Campanha da Fraternidade 

2020 “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” (Lc 10, 33-34) 
nosrevela algo curioso sobre o 
“olhar” e que olhar é esse que a 
campanha quer mostrar?

Podemos destacar cinco 
aspectos sobre a atenção aos outros: 
Olhar que abandona as pessoas; 
o olhar que destrói a natureza; o 
olhar da indiferença exclui a vida; 

o olhar da solidariedade social e qual será o nosso olhar?
Hoje vamos falar do olhar que abandona a vida das pessoas. De acordo com o 

texto-base da campanha, a realidade mostra que será necessário empreender muitos 
esforços para que realmente a vida esteja em primeiro lugar. No Brasil, 22,6% das 
crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em extrema pobreza, além disso, 2,5 
milhões de crianças e adolescentes até 17 anos trabalham, mais de 11,7 mil crianças 
e adolescentes foram vítimas de homicídio em 2017 e 3 milhões de domicílios estão 
em favelas e aqui mostra-se só alguns exemplos.
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Essa invisibilidade e exclusão também parece não ter sofrido alterações desde 
2007. Além disso, o desemprego atingiu no primeiro trimestre de 2019, 12,7% da 
população, sem falar nos acidentes de trânsito e nas rodovias, as sucessivas agressões 
aos povos indígenas, os conflitos por terra e água, a violência e o feminicídio 
crescente. 

A banalização da vida também alcançou o mundo virtual por meio das Fake 
News, dos perfis falsos e da disseminação de conteúdos de calúnia. Esse cenário é 
crescente e vem ceifando vidas . Segundo o texto da CF, é preciso ficar atento para 
não corrermos o risco de nos perder na dinâmica perversa que atinge as redes sociais. 

Os vínculos que definem o ser humano como um ser que sempre está em 
relação com o próximo estão cada vez mais frágeis em uma organização social que 
incentiva o individualismo e chega até mesmo ao egoísmo.

A pobreza se alastra e se manifesta de inúmeras formas. Da fecundação à 
morte, a vida é atingida em muitos sentidos e de diversas formas, pois então pode-se 
entender que é a crise do sentido que gera a desesperança. É nessa falta de capacidade 
de enxergar o próximo que o abandono se instala (Fonte: site A12 do Santuário de 
Aparecida – Até o final da redação deste subsídio não havia aparecido os outros 
textos mencionados acima)

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2020
Os elementos que compõem a identidade visual 

da Campanha da Fraternidade buscam transmitir sua 
mensagem como oferta de diálogo da Igreja com a 
sociedade, buscando debater assuntos de relevante 
interesse dos brasileiros. 

A proposta para este ano foi inspirada pelo 
lema “viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10,33-34). O trecho, extraído da parábola do Bom 
Samaritano, nos encoraja a partir de Jesus Cristo, a 
servir com espírito de humanidade, cuidado e amor 

para com próximo, sementes de fraternidade.
Estender a mão ao próximo é missão dos discípulos e discípulas de Cristo. Foi 

essa marca que  várias testemunhas da fé deixaram como legado. É o caso de Santa 
Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. Ela é uma das representações do “bom 
samaritano dos nossos tempos”. Por isso, sua imagem é apresentada em perspectiva 
de destaque no cartaz.

Na ilustração, as pessoas que a cercam simbolizam uma população vulnerável, 
que clama por vida em plenitude. É possível perceber também a pluralidade 
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que engloba diferentes faixas etárias etnias e outras particularidades típicas de 
umapopulação multicultural, em um país com dimensões continentais como o Brasil.

O cenário escolhido para a composição do desenho foi o bairro do Pelourinho, 
localizado na capital do Estado da Bahia, Salvador, berço de nascimento de Santa 
Dulce, representação de um Brasil de tantos lugares e culturas. As pessoas estão 
na rua, área comum de encontro e convívio, mas também onde se vivenciam dores 
e angústias. Assim, contemplamos uma Igreja em saída, que está nas ruas e vai ao 
encontro das pessoas. 

Na arte, foi aplicada a técnica do mosaico. Nela, cada peça desempenha um 
importante papel para a formação completa do desenho. De modo mais evidente, 
a composição expressa a viva unidade na diversidade de dons e serviços que  
nos animam a construir uma sociedade mais sensível e comprometida com as 
necessidades de nossos irmãos e irmãs de todo o planeta (Explicação do texto-base 
da CF 2020, p. 113).

A Quaresma na catequese do Papa
na quarta-feira de cinzas (05/3/14)

Queridos irmãos e irmãs, bom dia
Começa hoje, Quarta-Feira de Cinzas, o itinerário quaresmal de quarenta dias 

que nos conduzirá ao Tríduo pascal, memória da paixão, morte e ressurreição do 
Senhor, coração do mistério da nossa salvação.

A Quaresma nos prepara para este momento tão importante, por isto é um tempo 
“forte”, um ponto de reviravolta que pode favorecer em cada um de nós a mudança, a 
conversão. Todos nós temos necessidade de melhorar, de mudar para melhor.

A Quaresma nos ajuda e assim saímos dos hábitos cansados e do preguiçoso 
costume ao mal que nos engana. No tempo quaresmal, a Igreja nos dirige dois 
importantes convites: adotar uma consciência mais viva da obra redentora de Cristo; 
viver com mais empenho o próprio Batismo.

A consciência das maravilhas que o Senhor fez para a nossa salvação dispõe a 
nossa mente e o nosso coração a uma atitude de gratidão para Deus, por quanto Ele 
nos deu, por tudo aquilo que realiza em favor do seu povo e de toda a humanidade.

Daqui parte a nossa conversão: essa é a resposta grata ao mistério maravilhoso 
do amor de Deus. Quando nós vemos este amor que Deus tem por nós, sentimos a 
vontade de nos aproximarmos Dele: esta é a conversão.
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Viver a fundo o Batismo – eis o segundo convite – significa também não 
se habituar às situações de degradação e de miséria que encontramos caminhando 
pelos caminhos das nossas cidades e dos nossos países.

Há o risco de aceitar passivamente certos comportamentos e de não se 
surpreender diante das tristes realidades que nos cercam. Nós nos acostumamos 
com a violência, como se fosse uma notícia cotidiana deduzida; habituamo-nos aos 
irmãos e irmãs que dormem pelas ruas, que não têm um teto para abrigar-se.

Habituamo-nos aos refugiados em busca de liberdade e dignidade, que não são 
acolhidos como se deveria. Habituamo-nos a viver em uma sociedade que pretende 
fazer pouco de Deus, na qual os pais não ensinam mais aos filhos rezar nem fazer o 
sinal da cruz.

Eu pergunto a vocês: os vossos filhos, as vossas crianças sabem fazer o sinal 
da cruz? Pensem. Os vossos netos sabem fazer o sinal da cruz? Vocês ensinaram 
a eles? Pensem e respondam no vosso coração. Sabem rezar o Pai Nosso? Sabem 
rezar à Nossa Senhora com a Ave Maria? Pensem e respondam. Este costume a 
comportamentos não cristãos e de comodismo narcotiza o nosso coração!

A Quaresma vem a nós como tempo providencial para mudar a rota, para 
recuperar a capacidade de reagir diante da realidade do mal que sempre nos 
desafia. A Quaresma seja vivida como tempo de conversão, de renovação pessoal 
e comunitária mediante a aproximação a Deus e a adesão confiante ao Evangelho.

Deste modo, permite-nos também olhar com olhos novos para os irmãos 
e as suas necessidades. Por isto a Quaresma é um momento favorável para se 
converter ao amor para com Deus e para com o próximo; um amor que saiba fazer 
propriamente a atitude de gratuidade e de misericórdia do Senhor, que “fez-se pobre 
para enriquecer-nos com a sua pobreza” (cfr 2 Cor 8, 9).

Meditando sobre os mistérios centrais da fé, a paixão, a cruz e a ressurreição 
de Cristo, perceberemos que o dom sem medida da Redenção nos foi dado por 
iniciativa gratuita de Deus.

Dar graças a Deus pelo mistério do seu amor crucificado; fé autêntica, 
conversão e abertura de coração aos irmãos: estes são elementos essenciais para 
viver o tempo da Quaresma.

Neste caminho, queremos invocar com particular confiança a proteção e a 
ajuda da Virgem Maria: seja Ela, primeira crente em Cristo, a nos acompanhar 
nos dias de oração intensa e de penitência, para chegar a celebrar, purificados e 
renovados no espírito, o grande mistério da Páscoa do seu Filho.

Fonte: ACIDigital.
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Mensagem do Papa para o
28º Dia Mundial do Enfermo – 11/02/2020

Queridos irmãos e irmãs!
1. Estas palavras ditas por Jesus – «vinde a Mim, todos os que estais 

cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28) – indicam o caminho 
misterioso da graça, que se revela aos simples e revigora os cansados e exaustos. 
Tais palavras exprimem a solidariedade do Filho do Homem, Jesus Cristo, com 
a humanidade aflita e sofredora. Há tantas pessoas que sofrem no corpo e no 
espírito! A todas, convida a ir ter com Ele – «vinde a Mim» –, prometendo-lhes 
alívio e recuperação. «Quando Jesus pronuncia estas palavras, tem diante dos 
seus olhos as pessoas que encontra todos os dias pelas estradas da Galileia: muita 
gente simples, pobres, doentes, pecadores, marginalizados pelo ditame da lei e 
pelo opressivo sistema social. Este povo sempre acorreu a Ele para ouvir a sua 
palavra, uma palavra que incutia esperança» (Angelus, 6 de julho de 2014).

No XXVIII Dia Mundial do Doente, Jesus dirige este convite aos doentes 
e oprimidos, aos pobres cientes de dependerem inteiramente de Deus para a 
cura de que necessitam sob o peso da provação que os atingiu. A quem vive 
na angústia devido à sua situação de fragilidade, sofrimento e fraqueza, Jesus 
Cristo não impõe leis, mas, na sua misericórdia, oferece-Se a Si mesmo, isto é, 
a sua pessoa que dá alívio. A humanidade ferida é contemplada por Jesus com 
olhos que veem e observam, porque penetram em profundidade: não correm 
indiferentes, mas param e acolhem o homem todo e todo o homem segundo 
a respetiva condição de saúde, sem descartar ninguém, convidando cada um a 
fazer experiência de ternura entrando na vida d’Ele.

2. Porque tem Jesus Cristo estes sentimentos? Porque Ele próprio Se 
tornou frágil, experimentando o sofrimento humano e recebendo, por sua vez, 
alívio do Pai. Na verdade, só quem passa pessoalmente por esta experiência 
poderá ser de conforto para o outro. Várias são as formas graves de sofrimento: 
doenças incuráveis e crónicas, patologias psíquicas, aquelas que necessitam 
de reabilitação ou cuidados paliativos, as diferentes formas de deficiência, as 
doenças próprias da infância e da velhice, etc. Nestas circunstâncias, nota-se 
por vezes carência de humanidade, pelo que se revela necessário, para uma cura 
humana integral, personalizar o contato com a pessoa doente acrescentando a 
solicitude ao tratamento. Na doença, a pessoa sente comprometidas não só a 
sua integridade física, mas também as várias dimensões da sua vida relacional, 
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intelectiva, afetiva, espiritual; e por isso, além das terapias, espera amparo, 
solicitude, atenção, em suma, amor. Além disso, junto do doente, há uma família 
que sofre e pede, também ela, conforto e proximidade.

3. Queridos irmãos e irmãs enfermos, a doença coloca-vos de modo 
particular entre os «cansados e oprimidos» que atraem o olhar e o coração de 
Jesus. Daqui vem a luz para os vossos momentos de escuridão, a esperança 
para o vosso desalento. Convida-vos a ir ter com Ele: «Vinde». Com efeito, 
n’Ele encontrareis força para ultrapassar as inquietações e interrogativos que 
vos surgem nesta «noite» do corpo e do espírito. É verdade que Cristo não nos 
deixou receitas, mas, com a sua paixão, morte e ressurreição, liberta-nos da 
opressão do mal.

Nesta condição, precisais certamente dum lugar para vos restabelecerdes. 
A Igreja quer ser, cada vez mais e melhor, a «estalagem» do Bom Samaritano 
que é Cristo (cf. Lc 10, 34), isto é, a casa onde podeis encontrar a sua graça, que 
se expressa na familiaridade, no acolhimento, no alívio. Nesta casa, podereis 
encontrar pessoas que, tendo sido curadas pela misericórdia de Deus na sua 
fragilidade, saberão ajudar-vos a levar a cruz, fazendo, das próprias feridas, 
frestas através das quais divisar o horizonte para além da doença e receber luz e 
ar para a vossa vida.

Nesta obra de restabelecimento dos irmãos enfermos, insere-se o serviço dos 
profissionais da saúde – médicos, enfermeiros, pessoal sanitário, administrativo 
e auxiliar, voluntários –, pondo em ação as respetivas competências e fazendo 
sentir a presença de Cristo, que proporciona consolação e cuida da pessoa doente 
tratando das suas feridas. Mas, também eles são homens e mulheres com as suas 
fragilidades e até com as suas doenças. Neles se cumpre de modo particular esta 
verdade: «Quando recebemos o alívio e a consolação de Cristo, por nossa vez 
somos chamados a tornar-nos alívio e consolação para os irmãos, com atitude 
mansa e humilde, à imitação do Mestre» (Angelus, 6 de julho de 2014).

4. Queridos profissionais da saúde, qualquer intervenção diagnóstica, 
preventiva, terapêutica, de pesquisa, tratamento e reabilitação há de ter por 
objetivo a pessoa doente, onde o substantivo «pessoa» venha sempre antes 
do adjetivo «doente». Por isso, a vossa ação tenha em vista constantemente a 
dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a atos de natureza eutanásica, 
de suicídio assistido ou supressão da vida, nem mesmo se for irreversível o 
estado da doença.
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Quando vos defrontais com os limites e possível fracasso da própria ciência 
médica perante casos clínicos cada vez mais problemáticos e diagnósticos 
funestos, sois chamados a abrir-vos à dimensão transcendente, que vos pode 
oferecer o sentido pleno da vossa profissão. Lembremo-nos de que a vida 
é sacra e pertence a Deus, sendo por conseguinte inviolável e indisponível 
(cf. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). A vida há de ser 
acolhida, tutelada, respeitada e servida desde o seu início até à morte: exigem-
no simultaneamente tanto a razão como a fé em Deus, autor da vida. Em certos 
casos, a objeção de consciência deverá tornar-se a vossa opção necessária, para 
permanecerdes coerentes com este «sim» à vida e à pessoa. Em todo o caso, o 
vosso profissionalismo, animado pela caridade cristã, será o melhor serviço ao 
verdadeiro direito humano: o direito à vida. Quando não puderdes curar, podereis 
sempre cuidar com gestos e procedimentos que proporcionem amparo e alívio 
ao doente.

Infelizmente, nalguns contextos de guerra e conflitos violentos, são atacados 
o pessoal sanitário e as estruturas que se ocupam da recepção e assistência dos 
doentes. Nalgumas áreas, o próprio poder político pretende manipular a seu 
favor a assistência médica, limitando a justa autonomia da profissão sanitária. 
Na realidade, atacar aqueles que se dedicam ao serviço dos membros sofredores 
do corpo social não beneficia a ninguém.

5. Neste XXVIII Dia Mundial do Doente, penso em tantos irmãos e irmãs 
de todo o mundo sem possibilidades de acesso aos cuidados médicos, porque 
vivem na pobreza. Por isso, dirijo-me às instituições sanitárias e aos governos 
de todos os países do mundo, pedindo-lhes que não sobreponham o aspeto 
económico ao da justiça social. Faço votos de que, conciliando os princípios 
de solidariedade e subsidiariedade, se coopere para que todos tenham acesso a 
cuidados médicos adequados para salvaguardar e restabelecer a saúde. De coração 
agradeço aos voluntários que se colocam ao serviço dos doentes, procurando em 
não poucos casos suprir carências estruturais e refletindo, com gestos de ternura 
e proximidade, a imagem de Cristo Bom Samaritano.

À Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, confio todas as pessoas que 
carregam o fardo da doença, juntamente com os seus familiares, bem como 
todos os profissionais da saúde. Com cordial afeto, asseguro a todos a minha 
proximidade na oração e envio a Bênção Apostólica.

Vaticano, Memória do SS. Nome de Jesus, 3 de janeiro de 2020.
Franciscus
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2ª Romaria da Mulher
O Santuário Salette, em Marcelino Ramos/RS, promove para o 

domingo, 15 de março de 2020, a 2ª ROMARIA DA MULHER, com a seguinte 
programação: - 8h30 Acolhida; 8h45 Caminhada Penitencial; 10h00 Missa 
Solene; 12h Almoço; 13h30 Animação; 14h00 Terço Meditado; 15h Bênção do 
Santíssimo e Envio. 

A Igreja no Brasil, para a Campanha da Fraternidade 2020, inspirada na 
Parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 30-37), adotou o tema “Fraternidade e 
Vida: Dom e Compromisso”, com o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10, 33-34). A Igreja deseja assim aprofundar na alma do povo, o nobre 
sentimento de compaixão ativa para com os seres humanos jogados à beira da 
estrada da vida no Brasil. O Bom Samaritano do Evangelho é o modelo para quem 
quer ver, sentir compaixão e cuidar do próximo espoliado de sua dignidade e vida. 

Em comunhão com a Igreja no Brasil e em sintonia com o Dia 
Internacional da Mulher, o Santuário Salette assumiu, para a 2ª Romaria da 
Mulher, o Tema: “Mulher, rosto do amor compassivo de Deus”, com o Lema: 
“Junto à Cruz de Jesus estava sua Mãe” (Jo 19, 25). 

Deus, “rico em misericórdia” (Ef 2, 4), enviou seu próprio Filho para salvar 
a humanidade desgarrada (Gal 4, 4-5). E Jesus, o Bom Samaritano, vendo diante 
de si a multidão acabrunhada pela miséria, foi tomado de compaixão e cuidou 
do povo sofredor (Mc 6, 34-44). Maria, sua Santa Mãe, compadecida, seguindo 
seu exemplo, prestou serviço ao próximo para aliviar suas tribulações (Lc 1, 39-
40). Ao pé da cruz (Jo 19, 25-27), compartilhou do sofrimento mortal do Filho 
Jesus ao reconciliar a todos entre si e com Deus. Em Salette, Maria, a Senhora da 
Compaixão e Mãe da Reconciliação, derramou lágrimas de solidariedade para 
com seu povo angustiado, lamentando o pecado que o oprimia. 

A Mulher, em sua vocação original, carrega em seu coração a força do 
amor e da compaixão. Sua natureza feminina a leva a assumir atitudes concretas 
para, a exemplo da Santa Maria, Mãe de Deus, compartilhar as dores e sentimentos 
dos irmãos e irmãs. Em Santa Dulce dos Pobres ela encontra um modelo de quem 
vê, se compadece e se põe a serviço dos despojados. Num mundo sem compaixão, 
a Mulher é chamada a ser o “rosto do amor compassivo de Deus”. 

Mulher, irmã, venha participar da 2ª Romaria da Mulher, no Santuário 
Salette. Junte-se a essa caminhada para que a humanidade seja mais humana 
vivendo a compaixão evangélica para transformar o mundo em casa da 
fraternidade, sob o olhar compassivo de Deus.     

Pe. Atico Fassini MS




