Comunidade em Oração
Liturgia para o 3º Domingo da Quaresma/Ano B – 07.03.2021

- Cristo, novo templo de Deus a ser honrado nos irmãos
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor” – “Cristo é a nossa Paz: do que era
dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor!”
Cor litúrgica: ROXO

Ano 43 - Nº 2502

(Nota: o
número
dos cantos é do
novo livro
de cantos
da Diocese de Erexim – “Vinde
Exultemos – Hinário Litúrgico”,
na versão recebida)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 114) 1. Senhor, Deus de
nossos pais, aqui estamos./ Teu
amor, alegres, vimos celebrar./
Tua graça que nos salva nós
buscamos,/ nossa vida colocamos neste altar.
Ref. /:Somos povo da aliança,/
caminhando na esperança,/
conduzidos por tua mão!/ Com
os pés no chão da vida,/ rumo à
Páscoa tão querida/ te pedimos
conversão!
2. A palavra nos anima e orienta,/
fortalece e dá sentido à nossa
cruz./ O teu pão nos une a todos, nos sustenta/ por caminhos
da justiça nos conduz.
3. Nesta casa, reunidos em família,/ aprendemos o valor da
oração,/ do jejum que nos educa
na partilha,/ do amor, que faz a
gente ser irmão.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de Deus Pai que nos
dá sua lei de amor, a paz de nosso Senhor Cristo, que veio para
servir, e a luz do Espírito Santo,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: Com as mudanças que a
pandemia trouxe, reunidos em
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Cristo neste espaço de nossas celebrações, louvamos a Deus Pai,
com a mente e coração abertos para
ouvir e seguir o que nos diz neste
tempo quaresmal, com a Campanha da Fraternidade Ecumênica,
procurando renovar os compromissos da Aliança batismal.
P. (Dia Internacional da Mulher,
segunda-feira; aula inaugural do
ITEPA e reunião do seu Conselho
de administração, terça-feira;
“24 horas para o Senhor”, sexta-feira e sábado; no ano jubilar de
ouro da Diocese, sábado, Dia da
Misericórdia, com celebração de
confissões, no Santuário e Paróquias, e dia mariano e vocacional
no Santuário de Fátima;...)

Ato Penitencial
P. Em nosso Batismo, no templo
do Senhor, casa da comunidade,
assumimos os compromissos da
fé, renúncia ao mal e seguimento
fiel à Palavra da vida, o Evangelho da salvação. Confiando na misericórdia de Deus, peçamos-lhe
perdão por nem sempre vivermos
de acordo com o que celebramos.
L. Senhor, que nos mandastes perdoar mutuamente antes de nos
aproximar de vosso altar, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que confiastes à vossa
Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, fonte de

toda misericórdia e de toda

bondade, vós nos indicastes
o jejum, a esmola e a oração
como remédio contra o 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. Quar.
B, Paulinas-Paulus, p. 434-438)
A. Para louvar dignamente a Deus,
é necessário viver livre e fielmente seus mandamentos, em comunhão com os irmãos e irmãs, templos vivos de Cristo.
1ª Leitura: Ex 20,1-3.7-8.12-17;
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, Deus pronunciou
todas estas palavras: “Eu sou
o Senhor teu Deus que te tirou
do Egito, da casa da escravidão.
Não terás outros deuses além de
mim. Não pronunciarás o nome
do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem
castigo quem pronunciar seu
nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu
pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor
teu Deus te dará. Não matarás.
Não cometerás adultério. Não
furtarás. Não levantarás falso
testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu
próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu
boi, nem seu jumento, nem coisa
alguma que lhe pertença”.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 18 (19b)
S. Senhor, tu tens palavras de vida
eterna!
A. Senhor, tu tens palavras de
vida eterna!
S. 1. - A lei do Senhor Deus é perfeita,* conforto para a alma! - O
testemunho do Senhor é fiel,* sabedoria dos humildes.
2. - Os preceitos do Senhor são
precisos,* alegria ao coração. - O
mandamento do Senhor é brilhante,* para os olhos é uma luz.
3. - É puro o temor do Senhor,*
imutável para sempre. - Os julgamentos do Senhor são corretos* e
justos igualmente.
4. - Mais desejáveis do que o ouro
são eles,* do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o
mel,* que o mel que sai dos favos.
2ª Leitura: 1Cor 1,22-25
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Os judeus pedem sinais
milagrosos, os gregos procuram
sabedoria; nós, porém, pregamos
Cristo crucificado, escândalo
para os judeus e insensatez para
os pagãos. Mas, para os que são
chamados, tanto judeus como
gregos, esse Cristo é poder de
Deus e sabedoria de Deus. Pois
o que é dito insensatez de Deus
é mais sábio do que os homens,
e o que é dito fraqueza de Deus é
mais forte do que os homens.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 134) Louvor e glória a Ti,
Senhor, Cristo Palavra, Palavra
de Deus!
S. Tanto Deus amou o mundo, que
lhe deu seu Filho único, todo
aquele que crer nele há de ter a
vida eterna.
A. Louvor e glória...
Evangelho: Jo 2,13-25
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Estava próxima a Páscoa dos
judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
No Templo, encontrou os vendedo-

res de bois, ovelhas e pombas e os
cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do Templo,
junto com as ovelhas e os bois;
espalhou as moedas e derrubou as
mesas dos cambistas. E disse aos
que vendiam pombas: “Tirai isso
daqui! Não façais da casa de meu
Pai uma casa de comércio!” Seus
discípulos lembraram-se, mais
tarde, que a Escritura diz: “O
zelo por tua casa me consumirá”.
Então os judeus perguntaram a
Jesus: “Que sinal nos mostras
para agir assim?” Ele respondeu:
“Destruí este Templo, e em três
dias eu o levantarei”. Os judeus
disseram: “Quarenta e seis anos
foram precisos para a construção
deste santuário e tu o levantarás
em três dias?” Mas Jesus estava
falando do Templo do seu corpo.
Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele
tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa
da Páscoa. Vendo os sinais que
realizava, muitos creram no seu
nome. Mas Jesus não lhes dava
crédito, pois ele conhecia a todos;
e não precisava do testemunho de
ninguém acerca do ser humano,
porque ele conhecia o homem por
dentro. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
(Nº 754, melodia A-coro A e B) Eu
sei em quem depositei minha
conﬁança!
1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E
em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor,/ que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo;/
2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi
cruciﬁcado, morto e sepultado./
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/
3. subiu aos céus;/está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde há de vir a julgar/
os vivos e os mortos./

4. Creio no Espírito Santo; na
Santa Igreja católica;/ na comunhão dos santos;/ na remissão
dos pecados;/ na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém./
Oração dos fiéis
P. Agradecidos a Deus pelos dons
concedidos à Diocese em seus 50
anos de criação e confiando-lhe
suas necessidades, apresentemos-lhe nossas preces comunitárias.
A. Senhor, sede favorável à nossa
súplica.
L. 1. Para honrarmos vossa Casa,
o templo de nossa comunidade,
com celebrações precedidas e
acompanhadas da prática fiel dos
vossos mandamentos, nós vos pedimos:
2. Para que neste tempo de preparação para a Páscoa, a Igreja,
comunidade dos discípulos missionários de Cristo ressuscitado e
templo vivo do Espírito Santo, revigore sua força evangelizadora,
nós vos pedimos:
3. Para identificarmos e seguirmos
caminhos para a superação das
polarizações e violências através
do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade, como propõe a Campanha da
Fraternidade Ecumênica, nós vos
pedimos:
4. Para que o Dia Internacional da
Mulher, segunda-feira, motive a
sociedade a superar qualquer discriminação e agressão à mulher
e lhe garanta a participação em
todos os seus setores, nós vos pedimos:
5. Para vivermos sempre mais a
cultura da solidariedade a fim de
superarmos as consequências da
pandemia, nós vos pedimos:
P. No espírito quaresmal de cultivo
mais intenso da oração, rezemos a
oração pelas vocações do primeiro domingo de cada mês em nossa
Diocese:
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 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. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: Buscando seguir o exemplo
de Cristo que ofereceu sua vida ao
Pai pela nossa salvação, façamos
nosso rito de oferta.
A. (Nº 144) 1. Sê bendito, Senhor,
para sempre, pelos frutos das
nossas jornadas. Repartidos na
mesa do Reino, anunciam a paz
almejada.
Ref. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação./ Ao prepararmos a
Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição.
2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes. Nos recordam a Tua justiça,
que nos leva a um novo horizonte.
3. Sê bendito, Senhor, para sempre,
pelas bênçãos qual chuva torrente. Tu fecundas o chão desta vida,
que abriga uma nova semente.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus de bondade, conce-

dei-nos por este sacrifício que,
pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, página 496)
Prefácio – Quaresma V
(Missal, p. 418)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação louvar-nos, Pai santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome,
enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus
Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no

amor. Vós reabris para a Igreja,
durante esta Quaresma, a estrada
do Êxodo, para que ela, aos pés da
montanha sagrada, humildemente
tome consciência de sua vocação
de povo da aliança. E, celebrando vossos louvores, escute vossa
Palavra e experimente os vossos
prodígios. Por isso, olhando com
alegria esses sinais de salvação,
unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor, cantando
(dizendo) a uma só voz...
A. (Nº 758/D) Ref. Santo, santo,
santo sois Senhor!/ Santo, santo,
santo sois Senhor, nosso Deus!
1. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas,
hosana nas alturas!
2. Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas
mãos, olhou para o céu e deu
graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS, PRA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta!

P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer
este pão que alimenta e que dá
vida, este vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E, quando recebermos pão e vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos uma num
só corpo, para sermos um só povo
em seu amor.
A. O Espírito nos uma num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo padre, o papa (...),
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a (...), que é bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna com a virgem, mãe de Deus
e da Igreja, os apóstolos e todos
os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes para outra
vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que para todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino, que também
é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém!

Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)
Comunhão
Anim.: Cristo se dá a nós como
Pão da Vida para louvarmos dignamente a Deus Pai.
A. (Nº 166) Ref. Destruí este templo, disse Cristo/ e em três dias
haverei de reerguê-lo. /:Ele falava do templo do seu corpo.:/
1. Ó Senhor de coração vos dou graças,/ porque ouvistes as palavras dos
meus lábios! Perante os vossos anjos
vou cantar-vos e ante o vosso templo
vou prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa
verdade, porque ﬁzestes muito mais
que prometestes; naquele dia em
que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor de minha alma.
3. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor,
vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: “Como a glória do Senhor é grandiosa!”
4. Altíssimo é o Senhor, mas olha os
pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça
eu caminhar, vós me fazeis tornar à
vida novamente.
5. Completai em mim a obra começada; ó Senhor, vossa bondade é para
sempre! Eu vos peço: não deixeis
inacabada esta obra que ﬁzeram
vossas mãos!
P. OREMOS Ó Deus, tendo rece-

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

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Nesta preparação à Páscoa,
somos convidados a renovar nossa fidelidade a Deus, observando
seus mandamentos e a proclamar
seu louvor em espírito e verdade.
A. (Nº 120) Ref.: /:Voltai para o
Senhor de todo o coração,/ mudai as vossas obras em sinal de
conversão!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos
conceda docilidade aos seus mandamentos, nesta caminhada quaresmal, para oferecer-lhe o culto
sincero e celebrardes a vitória da
Páscoa. E que vos abençoe Deus
onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Abri o vosso coração ao amor a
Deus e aos irmãos; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Hino Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2021
1. Venham todos, vocês, venham todos,/ reunidos num só coração, / de
mãos dadas formando a aliança,/
confirmados na mesma missão. (2x)
Ref.: Em nome de Cristo, que é a
nossa paz!/ Em nome de Cristo,
que a vida nos traz:/ Do que estava
dividido, unidade Ele faz!/ Do que
estava dividido, unidade Ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,/ caminhar com o Mestre Jesus,/ Ele vem revelar a Escritura/
como fez no caminho à Emaús.
3. Venham todos, vocês, testemunhas,/ construamos a plena unidade/ no diálogo comprometido/ com
a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,/ superar toda polaridade,/
pois em Cristo nós somos um povo,/
reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças/ e
vivamos o amor-compromisso/ na
partilha, no dom da esperança/ e
na fé que se torna serviço. (2x)
Lembretes: (A confirmar)
- Seg.-feira, Dia Internacional da
Mulher – 14h, reunião das coord.
paroquiais da Animação Bíblico-catequética das Áreas Past. de Erechim e Jacutinga, no Centro Dioc.
- Terça-feira, 10h, aula inaugural
da ITEPA Faculdades; às 14h, reunião do Cons. de Adm. do Instituto de Teologia e Pastoral; 14h,
Reunião das coord. paroquiais
da Animação Bíblico-catequética
das Áreas Past. de Severiano de
Almeida, Aratiba e Getúlio Vargas, no Centro Dioc.

- Quarta-feira, às 14h, reunião das
coord. paroquiais da Animação
Bíblico-catequética das Áreas
Pastorais de Gaurama e São Valentim, no Centro Dioc.
- Sexta-feira, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confissões;
- Sábado, no ano jubilar da Diocese, Jubileu da Misericórdia,
com celebração de confissões,
no Santuário e Paróquias; Dia
mariano e voc. no Santuário de
Fátima, com oração da manhã às
07h, oração do Angelus às 11h50,
terço e missa às 14h e às 18h30;
das 08h30 às 16h30, encontro
de assessoras da Infância e Adolescência Missionária, no Centro
Diocesano.
Leituras da semana:
dia 08, 2ªf, S. João de Deus: 2Rs
5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30;
dia 09, 3ªf, Sta. Francisca Romana: Dn 3,25-34-43; Sl 24(25); Mt
18,21-35; dia 10, 4ªf: Dt 4,1.5-9; Sl
147(147B); Mt 5,17-19; dia 11, 5ªf:
Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23;
dia 12, 6ªf: Os 14,2-10; Sl 80(81);
Mc 12,28b-34; dia 13, sáb.: Os 6,16, Sl 50(51); Lc 18,9-14; dia 14,
dom. 4º da quaresma: 2Cr 36,1416.19-23; Sl 136(137); Ef 2,4-10;
Jo 3,14-21 (Jesus vida e luz).
(Nº 127) Alegra-te, Jerusalém, / e
quem no mundo te quer bem; Se
junte alegre para a festa, / quem
só curtia a tristeza. Contentes
com satisfação, / transbordem
de consolação!
1. Que alegria quando ouvi que me
disseram: / “Vamos à casa do Senhor!”/ - E agora nossos pés já se
detêm, / Jerusalém, em tuas portas.
2. Jerusalém, cidade bem ediﬁcada /
num conjunto harmonioso;/ - Para
lá sobem as tribos de Israel, / as tribos do Senhor.
3. Para louvar, segundo a lei de Israel, / o nome do Senhor./ - A sede
da justiça lá está / e o trono de Davi.
4. Roguem que viva em paz Jerusalém, / e em segurança os que te
amam!/ - Que a paz habite dentro
de teus muros; / tranquilidade em
teus palácios!
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 4º Domingo da Quaresma/Ano B – 14.03.2021

- A força salvadora da fé e as consequências maléficas da infidelidade a Deus
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor” – “Cristo é a nossa Paz: do que era
dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor!”
Cor litúrgica: ROXO

Ano 43 - Nº 2503

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 127)
Ref.
Alegra-te, Jerusalém,
/ e quem no
mundo te quer
bem; Se junte
alegre para a festa, / quem só
curtia a tristeza. Contentes com
satisfação, / transbordem de
consolação!
1. Que alegria quando ouvi que
me disseram: / “Vamos à casa
do Senhor!”/ - E agora nossos
pés já se detêm, / Jerusalém, em
tuas portas.
2. Jerusalém, cidade bem ediﬁcada / num conjunto harmonioso;/
- Para lá sobem as tribos de Israel, / as tribos do Senhor.
3. Para louvar, segundo a lei de
Israel, / o nome do Senhor./ - A
sede da justiça lá está / e o trono
de Davi.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a paz, a alegria e o amor de
Cristo, o maior sinal do amor do
Pai, enviado ao mundo para nos
salvar, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: Na proximidade da Páscoa,
somos convidados à alegria. Mesmo que lhe sejamos infiéis, Deus
usa sempre de misericórdia para
conosco. Vivendo a misericórdia,
com a prática do diálogo, ajudamos a construir uma sociedade
de harmonia e de paz, como nos
pede a Campanha da Fraternidade Ecumênica, especialmente na
situação decorrente da pandemia.
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P. (... jubileu da misericórdia neste
sábado na Diocese no contexto de
seus 50 anos de criação / sexta-feira, solenidade de São José, esposo
de Maria, padroeiro da Igreja, no
ano a ele dedicado / CFE sobre o
diálogo em busca da unidade ...)
Ato Penitencial
P. Podemos contar sempre com o
perdão de Deus, pois Ele enviou
seu Filho ao mundo não para
condenar, mas para salvar, desde
que reconheçamos nossas faltas
e imploremos a sua misericórdia.
Humildes e confiantes, peçamos o
seu perdão. (pausa)
S. (Nº 691) 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 submetestes ao
julgamento/ da vossa cruz,/ tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que por

vosso Filho realizais de modo
admirável a reconciliação do
gênero humano, concedei ao
povo cristão correr ao 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.
B, Paulinas-Paulus, p. 439-442)
Anim.: Em seu amor infinito por

nós Deus Pai nos enviou seu Filho
para dar-nos vida plena e reconciliar-nos com Ele e com os irmãos
e irmãs.
1ª Leitura: 2Cr 36,14-16.19-23
L. Leitura do Segundo Livro das
Crônicas.
Naqueles dias, todos os chefes dos
sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando
as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor
Deus de seus pais dirigia-lhes
frequentemente a palavra por
meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos
os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria
casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as
suas palavras, até que o furor do
Senhor se levantou contra o seu
povo e não houve mais remédio.
Os inimigos incendiaram a casa
de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a
todas as construções fortificadas
e destruíram tudo o que havia de
precioso. Nabucodonosor levou
cativos para a Babilônia, todos
os que escaparam à espada, e
eles tornaram-se escravos do rei
e de seus filhos, até que o império
passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de
Jeremias: “Até que a terra tenha
desfrutado de seus sábados, ela
repousará durante todos os dias
da desolação, até que se completem setenta anos”. No primeiro
ano do reinado de Ciro, rei da
Pérsia, para que se cumprisse a
palavra do Senhor, pronunciada

pela boca de Jeremias, o Senhor
moveu o espírito de Ciro, rei da
Pérsia, que mandou publicar em
todo o seu reino, de viva voz e por
escrito, a seguinte proclamação:
“Assim fala Ciro, rei da Pérsia:
O Senhor, Deus do céu, deu-me
todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe construir um
templo em Jerusalém, que está
no país de Judá. Quem dentre
vós todos pertence ao seu povo?
Que o Senhor, seu Deus, esteja
com ele, e que se ponha a caminho”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 136(137)
S. Que se prenda minha língua ao
céu da boca / se de ti, Jerusalém,
eu me esquecer.
A. Que se prenda minha língua
ao céu da boca / se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
S. 1. = Junto aos rios de Babilônia + nos sentávamos chorando,*
com saudades de Sião. - Nos salgueiros por ali* penduramos nossas harpas.
2. - Pois foi lá que os opressores*
nos pediram nossos cânticos; nossos guardas exigiam* alegria
na tristeza; - “Cantai hoje para
nós* algum cântico de Sião!”
3. = Como havemos de cantar + os
cantares do Senhor* numa terra
estrangeira? = Se de Ti, Jerusalém, + algum dia eu me esquecer,* que resseque a minha mão!
4. = Que se cole a minha língua + e
se prenda ao céu da boca,* se de ti
não me lembrar! - Se não for Jerusalém* minha grande alegria!
2ª Leitura: Ef 2,4-10
L. Leitura da carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos: Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor
com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das
nossas faltas, ele nos deu a vida
com Cristo. É por graça que vós
sois salvos! Deus nos ressuscitou
com Cristo e nos fez sentar nos
céus em virtude de nossa união
com Jesus Cristo. Assim, pela
bondade que nos demonstrou em

Jesus Cristo, Deus quis mostrar,
através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça.
Com efeito, é pela graça que sois
salvos, mediante a fé. E isso não
vem de vós; é dom de Deus! Não
vem das obras, para que ninguém
se orgulhe. Pois é ele quem nos
fez; nós fomos criados em Jesus
Cristo para as obras boas, que
Deus preparou de antemão para
que nós as praticássemos.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (134) Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai.
S. Tanto Deus amou o mundo, que
lhe deu seu Filho único, todo
aquele que crer nele há de ter a
vida eterna.
A. Jesus Cristo...
Evangelho: Jo 3,14-21
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como
Moisés levantou a serpente no
deserto, assim é necessário que o
Filho do Homem seja levantado,
para que todos os que nele crerem
tenham a vida eterna. Pois Deus
amou tanto o mundo, que deu o
seu Filho unigênito, para que não
morra todo o que nele crer, mas,
tenha a vida eterna. De fato, Deus
não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas
para que o mundo seja salvo por
ele. Quem nele crê, não é condenado, mas, quem não crê, já está
condenado, porque não acreditou
no nome do Filho unigênito. Ora,
o julgamento é este: a luz veio ao
mundo, mas os homens preferiram
as trevas à luz, porque suas ações
eram más. Quem pratica o mal
odeia a luz, e não se aproxima da
luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas, quem age
conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste
que suas ações são realizadas em
Deus. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé
(Nº 755) S. Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do
céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e invisíveis./
S. Creio em um só Senhor,
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito
de Deus,/ nascido do Pai antes
de todos os séculos:/
S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado,
consubstancial ao Pai./
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e
se encarnou pelo Espírito Santo
no seio da Virgem Maria, e se
fez homem./
S. Também por nós, por nós
A. foi cruciﬁcado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus,
A. onde está sentado à direita do Pai.
E de novo há de vir, em sua glória,/
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu Reino não terá ﬁm./
S. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai
e o Filho é adorado e gloriﬁcado:
ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./ Professo um só batismo
para a remissão dos pecados./
S. E espero a ressurreição
A. e espero a ressurreição dos
mortos/ e a vida do mundo que
há de vir./ Amém! Amém!
Oração dos fiéis
P. A Deus que nos ama gratuita e
misericordiosamente, apresentemos, nossos pedidos.
A. (Nº 756/C) Atendei, Senhor,
nossa prece.
1. Para que a Igreja, com a força do
testemunho e da participação ativa de todos os batizamos, anuncie
a alegria do Evangelho a todos os
povos criando relações pacíficas,
nós vos pedimos:

2. Para vivermos a obediência a vós
de São José, sua coragem criativa,
seu silêncio eloquente, seu amor
a Jesus e a Maria e termos a sua
proteção, nós vos pedimos:
A. (Nº 756/C) Atendei, Senhor,
nossa prece.
3. Por todos os profissionais da
saúde para que tenham sempre a
alegria do cuidado amoroso e do
carinho aos doentes, confiando
em vós diante dos riscos das doenças, nós vos pedimos:
4. Para que as autoridades e os dirigentes de organizações de promoção humana priorizem ações que
reconstruam a esperança e a dignidade de todos, especialmente dos
mais sofridos, nós vos pedimos:
5. ...
P. Com as comunidades ecumênicas de nosso País, rezemos a oração da Campanha da Fraternidade: Deus da vida, da justiça e do
amor,
A. nós Te bendizemos pelo dom
da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade.
P. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
A. ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que
unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.
P. Torna-nos pessoas sensíveis e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
A. em especial, aos mais pobres
e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor
redentor e partilhar suas dores
e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade.
P. Por Jesus Cristo, nossa paz, no
Espírito Santo, sopro restaurador
da vida.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: Agradecidos a Deus por
sua infinita misericórdia para conosco, apresentemos-lhe nossa
oferta.

A. (Nº 147) Ref. Aceita, Senhor,
com prazer /: o que vimos te
oferecer!:/
1. Que te ouça o eterno em tua aﬂição,/ proteja-te o nome do Deus
da nação! /Do seu santuário te
mande um auxílio/ e, desde Sião,
te seja um arrimo!
2. Sim, tudo o que estás a lhe oferecer/ receba ele agora com todo
prazer!/ Atenda aos desejos do
teu coração,/ conceda a teus sonhos realização!
3. Possamos, assim, cantar tua vitória e alçar/, em seu nome, bandeiras
de glória!/ Agora eu sei: o eterno
liberta!/ E o seu consagrado quem
salva é sua destra!
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, concedei-nos venerar
com fé e oferecer pela redenção
do mundo os dons que nos salvam
e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Euc. Reconciliação II
(Missal, p. 871)
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai
todo-poderoso, e por causa de
vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio
da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os
corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos
procurem reencontrar a paz.
A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz!
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os
conflitos, que o perdão supere o
ódio, e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que
fazeis, Deus de misericórdia, não
podemos deixar de vos louvar e
agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados cantamos (dizemos) a
uma só voz:

A. (Nº 758/B) Santo, santo, santo,
Senhor, Deus do universo!/ O
céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória.
/:Hosana nas alturas!:/
Bendito o que vem em nome do
Senhor!
P. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é
a vossa palavra que liberta e salva
toda a humanidade. Ele é a mão
que estendeis aos pecadores. Ele
é o caminho pelo qual nos chega
a vossa paz.
A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz!
P. Deus, nosso Pai, quando vos
abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns
aos outros. Por isso, celebramos a
reconciliação que vosso Filho nos
mereceu.
Cumprindo o que ele nos mandou,
vos pedimos: † Santificai, por
vosso Espírito, estas oferendas.
Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o
pão, pronunciou a bênção de ação
de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice e, proclamando a
vossa misericórdia, o deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Ó Deus, Pai de misericórdia,
vosso Filho nos deixou esta prova
de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos

aquilo que nos destes: o sacrifício
da perfeita reconciliação.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e,
nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito, de reconciliação e de paz.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Ele nos conserve em comunhão
com o Papa N. e nosso Bispo N.,
com todos os bispos e o povo
que conquistastes. Fazei de vossa
Igreja sinal da unidade entre os
seres humanos e instrumento da
vossa paz.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Assim como aqui nos reunistes,
ó Pai, à mesa do vosso Filho em
união com a Virgem Maria, Mãe
de Deus, e com todos os santos,
reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as
mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas,
para a ceia da comunhão eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)
Comunhão
Anim.: Cristo, o maior sinal do
amor do Pai, nos alimenta com
seu próprio Corpo, o Pão da Vida,
prova de sua doação total para
nossa salvação.
A. (Nº 170) Ref. Tanto Deus amou
o mundo que lhe deu Seu Filho
único. /:Quem crê Nele não perece, mas terá a luz da vida.:/
1. Eu vos amo, ó Senhor, minha
força,/ minha rocha meu refúgio e Salvador!/ Minha força e
poderosa salvação,/ sois meu escudo e proteção: em vós espero!

2. Ao Senhor eu invoquei na minha
angústia / e elevei o meu clamor
para o meu Deus;/ de seu Templo
Ele escutou a minha voz/ e chegou aos seus ouvidos o meu grito.
3. Do alto Ele estendeu a sua
mão/ e das águas mais profundas retirou-me;/ libertou-me do
inimigo poderoso/ e de rivais
muito mais fortes do que eu.
4. Assaltaram-me no dia da aﬂição,/ mas o Senhor foi para mim
um protetor;/ colocou-me num
lugar bem espaçoso:/ o Senhor
me libertou porque me ama.
5. Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâmpada;/ ó meu Deus, iluminai as minhas trevas!/ Junto
convosco eu enfrento os inimigos,/ com vossa ajuda eu transponho altas montanhas.
P. OREMOS. Ó Deus, luz de todo

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

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Na preparação da Páscoa,
devemos aproximar-nos de modo
especial de Cristo e deixar que sua
luz ilumine e transforme nossa
vida, irradiando seu amor a todos.
A. (Nº 480) ref. Brilhe a vossa
luz, brilhe para sempre, Sejam
luminosas vossas mãos e mentes./:Brilhe a vossa luz, brilhe a
vossa luz.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos
conceda a luz da verdade, nesta
caminhada quaresmal, para irradiardes o esplendor do evangelho
na sociedade e assim viverdes a
vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria e a misericórdia do Senhor sejam a vossa força; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

(Nº 667) 1. Vinde, alegres cantemos,
a Deus demos louvor:/ nosso Pai
exaltemos sempre com mais fervor.
São José, a vós nosso amor, sede
nosso bom protetor. Aumentai o
nosso fervor!
2. Vós, esposo preclaro, amantíssimo pai/ dos cristãos ﬁrme amparo, este canto aceitai.
3. Quis o verbo divino dar-vos
nome de pai,/ um glorioso destino para nós implorai.
6. São José Operário que em Nazaré trabalhou./ num servir tão
humilde, lá se santiﬁcou.
Lembretes:
- terça-feira, às 07h30, Dom Adimir, participação na reunião da
Comissão Regional de Presbíteros na sede da CNBB em Porto
Alegre, como bispo referencial
da comissão; 13h30, no Centro
Diocesano, reunião da Cáritas
para as Paróquias de Erechim.
- Sexta-feira, Solenidade de São
José, padroeiro da Diocese –
18h15, missa comemorativa na
Catedral Diocesana.
- Domingo, quinto da Quaresma.
Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, Is 65,17-21; Sl 29(30);
Jo 4,43-54;/ dia 16, 3ªf, Ez 47,19.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16;/ dia
17, 4ªf, S. Patrício: Is 49,8-15;
Sl 144(145); Jo 5,17-30; dia
18, 5ªf, S. Cirilo de Jerusalém:
Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo
5,31-47; dia 19, 6ªf, 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 1,16.1821.24a ou Lc 2,41-51; dia 20,
sáb.: Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R.2a); Jo 7,40-53; dia
21, dom., 5º da Quaresma: Jr
31,31-34; Sl 50(51); Hb 5,7-9; Jo
12,20-33; (Morte e glorificação).
Acesse o site
da Diocese de Erexim

www.diocesedeerexim.org.br
notícias, artigos, documentos,

este folheto, celebrações dominicais
da Palavra de Deus, Jornal mensal...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 5º Domingo da Quaresma/Ano B – 21.03.2021

- O seguimento de Jesus exige o despojamento e a doação total ao Pai e aos irmãos
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor” – “Cristo é a nossa Paz: do que era
dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor!”
Cor litúrgica: ROXO

Ano 43 - Nº 2504 Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS
(Nº 120) Ref.:
/:Voltai para o
Senhor de todo
o coração,/ mudai as vossas
obras em sinal

de conversão!:/
1. O Cristo entregou-se humildemente,/ doou a vida para nos
salvar./ /:E toda a humanidade
foi reestabelecida,/ A falta de
Adão foi redimida.:/
2. Sois filhos desta luz e não das
trevas,/ vivei como herdeiros
desta graça/ /:e frutos vingarão,
de paz e de bondade,/em passos
de justiça e verdade.:/
3. Vivei segundo o Espírito de
Deus,/ que mora em vosso humilde coração./ /:A firme esperança que o tempo não engana,/
na certa, vem d’aquele que nos
ama.:/
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
P. Que o amor misericordioso de
Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, que, a exemplo do grão de
trigo, morre para dar mais vida,
e a luz do Espírito Santo estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: O distanciamento por causa da pandemia nos fez recorrer
muito aos recursos da comunicação virtual. Mas não dispednsa
o encontro presencial na família
e nos diversos ambientes em que
atuamos, com os devidos cuidados conforme a situação. Na fé,
precisamos experimentar a presença de Jesus, falar com Ele na

oração pessoal, familiar e comunitária, seguindo-o bem de perto
na cmainhada para a Páscoa, motivados pela Campanha da Fraternidade Ecumênica que nos pede o
diálogo no amor.
P. (... última semana da caminhada quaresmal com encontros de
grupos, oração da via-sacra, celebrações com confissões, reflexões
da CF .../ solenidade de São José,
neste sábado, no ano a ele dedicado e no ano jubilar da Diocese, da
qual é padroeiro ...)

Ato Penitencial
P. Rumo à Páscoa, vitória do Cristo
sobre o pecado e a morte, somos
convidados a morrer também nós
para pecado, a fim de ressurgismos para uma vida nova, vivendo verdadeiramente como irmãos
para superarmos toda a violência.
Reconheçamo-nos necessitados
da misericórdia divina.
A. (Nº 697) 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 tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
P. 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. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º D. Quar.
B, Paulinas-Paulus, p. 443-446).
Anim.: Chegando ao conhecimento de Cristo,seu discípulo deve
segui-lo no caminho da Cruz para
participar de sua ressurreição.
1ª Leitura: Jr 31,31-34
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Eis que virão dias, diz o Senhor,
em que concluirei com a casa de
Israel e a casa de Judá uma nova
aliança; não como a aliança que
fiz com seus pais, quando os tomei
pela mão para retirá-los da terra
do Egito, e que eles violaram, mas
eu fiz valer a força sobre eles, diz o
Senhor. “Esta será a aliança que
concluirei com a casa de Israel,
depois desses dias, – diz o Senhor:
– imprimirei minha lei em suas
entranhas, e hei de inscrevê-la em
seu coração; serei seu Deus e eles
serão meu povo. Não será mais
necessário ensinar seu próximo
ou seu irmão, dizendo: ‘Conhece o
Senhor!’ Todos me reconhecerão,
do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade,
e não mais lembrarei o seu pecado”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 50 (51)
S. (Canto Lit. 2012/5 e 2015/10)
Criai em mim um coração que
seja puro.
A. Criai em mim um coração que
seja puro.
S. 1. - Tende piedade, ó meu Deus,
misericórdia!* Na imensidão de
vosso amor, purificai-me! - Do
meu pecado, todo inteiro, me lavai* e apagai completamente a
minha culpa!

A. Criai em mim um coração que
seja puro.
2. - 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!
3. - Dai-me de novo a alegria de ser
salvo* e confirmai-me com espírito generoso! - Ensinarei vossos
caminhos aos pecadores,* e para
vós se voltarão os transviados.
2ª Leitura: Hb 5,7-9
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com
forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da
morte. E foi atendido, por causa
de sua entrega a Deus. Mesmo
sendo Filho, aprendeu o que
significa a obediência a Deus
por aquilo que ele sofreu. Mas,
na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna
para todos os que lhe obedecem.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a
vós, ó Cristo, Verbo de Deus!/
Glória a vós, ó Cristo, Verbo de
Deus!:/
S. Se alguém me quer seguir, que
venha atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará meu servo.
A. Glória a vós, ó Cristo,
Evangelho: Jo 12,20-33
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo por João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a
Jerusalém, para adorar durante a
festa. Aproximaram-se de Filipe,
que era de Betsaida da Galileia,
e disseram: “Senhor, gostaríamos
de ver Jesus”. Filipe combinou
com André, e os dois foram falar
com Jesus. Jesus respondeu-lhes:
“Chegou a hora em que o Filho
do Homem vai ser glorificado. Em
verdade, em verdade vos digo: Se
o grão de trigo que cai na terra

não morre, ele continua só um
grão de trigo; mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se
apega à sua vida, perde-a; mas
quem faz pouca conta de sua vida
neste mundo, conservá-la-á para
a vida eterna. Se alguém me quer
servir, siga-me, e onde eu estou
estará também o meu servo. Se
alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado.
E que direi? ‘Pai, livra-me desta hora!’? Mas foi precisamente
para esta hora que eu vim. Pai,
glorifica o teu nome!” Então, veio
uma voz do céu: “Eu o glorifiquei
e o glorificarei de novo!” A multidão que aí estava e ouviu, dizia
que tinha sido um trovão. Outros
afirmavam: “Foi um anjo que falou com ele”. Jesus respondeu e
disse: “Essa voz que ouvistes não
foi por causa de mim, mas por
causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e
eu, quando for elevado da terra,
atrairei todos a mim”. Jesus falava assim para indicar de que
morte iria morrer. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
(Nº 754, melodia B-coro A e B)
Creio, creio, creio, Senhor, mas
aumentai meu ardor, minha fé!
1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E
em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor,/ que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo;/
2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi
cruciﬁcado, morto e sepultado./
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/
3. subiu aos céus;/está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde há de vir a julgar/
os vivos e os mortos./
4. Creio no Espírito Santo; na
Santa Igreja católica;/ na comunhão dos santos;/ na remissão
dos pecados;/ na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis
P. Em comunhão mais intensa com
Cristo no caminho de sua Paixão,
Morte e Ressurreição, elevemos a
Deus Pai nossas preces filiais.
A. Ouvi-nos, ó Deus, em vossa
misericórdia!
1. Para que a Igreja esteja sempre a
serviço de todos na busca de uma
sociedade pacífica, nós vos pedimos:
2. Para que a família e a escola sejam espaço de convivência fraterna, de educação para a paz e o
perdão, nós vos pedimos:
3. Para sermos, justos, humildes,
trabalhadores, dedicados à família
e sempre a serviço de vosso plano
de salvação como são José, nós
vos pedimos:
4. Para que nossas famílias, com a
proteção de São José, cultivem a
fidelidade à Aliança convosco e
sejam solidárias com todos, nós
vos pedimos:
5. Para que governantes e toda a sociedade desenvolvam a cultura da
paz, superando divisões, intolerância e toda forma de violência,
nós vos pedimos:
P. Na crescente busca do diálogo
para a unidade das Igrejas Cristãs,
rezemos a oração da Campanha
da Fraternidade Ecumênica: Deus
da vida, da justiça e do amor,
A. nós Te bendizemos pelo dom
da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade.
P. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
A. ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes
que unem em vez de muros que
separam e geram indiferença e
ódio.
P. Torna-nos pessoas sensíveis e
disponíveis para servir a toda a
humanidade,
A. em especial, aos mais pobres
e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor
redentor e partilhar suas dores
e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade.
P. Por Jesus Cristo, nossa paz, no

Espírito Santo, sopro restaurador
da vida.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: O trigo foi triturado e a uva
esmagada para nos dar o pão e o
vinho de nossa oferta. Nela, colocamos nossas renúncias e gestos
de doação aos irmãos e irmãs.
A. (Nº 147) Ref. Aceita, Senhor,
com prazer /: o que vimos te
oferecer!:/
1. Que te ouça o eterno em tua aﬂição,/ proteja-te o nome do Deus
da nação! /Do seu santuário te
mande um auxílio/ e, desde Sião,
te seja um arrimo!
2. Sim, tudo o que estás a lhe oferecer/ receba ele agora com todo
prazer!/ Atenda aos desejos do
teu coração,/ conceda a teus sonhos realização!
3. Possamos, assim, cantar tua vitória/ e alçar, em seu nome, bandeiras
de glória!/ Agora eu sei: o eterno
liberta!/ E o seu consagrado quem
salva é sua destra!
4. Confiam nos carros ou então nos
cavalos,/ mas nós no eterno é que
confiamos!/ Enquanto uns fracassam, nós ﬁrmes estamos!/
Ao Cristo, a vitória! E ouvidos
sejamos!
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Deus todo-poderoso, concedei
aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé
cristã, sejam purificados por este
sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Prefácio da Quaresma IV
(missal p. 417)
P. Na verdade é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigis

nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito
fraterno e nos garantis uma eterna
recompensa, por Cristo, Senhor
nosso. Por ele, os anjos celebram
vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos
também a nós associar-nos a seus
louvores, cantando (dizendo) a
uma só voz...
A. (Nº 758/B) Santo, santo, santo,
Senhor, Deus do universo!/ O
céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória.
/:Hosana nas alturas!:/
Bendito o que vem em nome do
Senhor!
P. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, e pela força
do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos
com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a
vida eterna com os vossos santos:
a Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os vossos
Apóstolos e Mártires, N.(o santo
do dia ou o padroeiro) e todos os
santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o papa (...),
o nosso bispo (...), com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que

morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, agora e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)
Comunhão
Anim.: Para sermos fortes no seguimento a Ele até a Cruz, Cristo nos
oferece seu Corpo como Pão da Vida.
A. (Nº 175) ref. Se o grão de trigo
não morrer, sozinho vai ficar;
mas se morrer no chão, dará,
com tempo muito fruto!
1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador.
2. Ondas da norte me envolveram totalmente e as torrentes da
maldade me aterraram.
3. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus;
4. De seu Templo ele escutou a
minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito.
5. O Senhor recompensou minha
justiça e a pureza que encontrou em minhas mãos.
6. Pois salvais, ó Senhor Deus, o
povo humilde, mas os olhos dos
soberbos humilhais.
7. Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada; ó meu Deus, iluminais as minhas trevas.
8. Concedeis ao vosso rei grandes
vitórias e mostrais misericórdia
ao vosso Ungido.
P. 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.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cultivemos sempre o desejo
daquele grupo de gregos do Evangelho deste domingo e ver Jesus.
Conhecendo-o sempre melhor,
segui-lo renovada fidelidade até
a Cruz.
A. (Nº 770) Dá-nos um coração
grande para amar! Dá-nos um
coração forte para lutar!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, reaviva sua Palavra em todos vós, nesta caminhada quaresmal, para seguirdes seu Filho Jesus na doação
plena da vida para a superação da
violência, que leva à vitória da
Páscoa. E que vos abençoe Deus
todo-poderoso e fonte da vida, Pai
e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Iluminados pela Palavra e fortalecidos pela Eucaristia, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
(Nº 668) 1. Todos os trabalhadores, vamos juntos entoar, operários, lavradores, São José vamos
saudar. A mulher trabalhadora,
faxineira e professora e também
dona de casa, tem os ﬁlhos pra
cuidar.
Ref. São José, homem do povo,
entendeu a mensagem do Senhor. Operário, feliz esposo /:de
Maria, a Mãe do Salvador.:/
2. Empregada, balconista, empresário e escritor, comerciante e artista, cantam juntos o
louvor. Santo humilde, homem
justo, elevamos nossa voz teu
exemplo nos ajude, que a justiça
viva em nós.
(Nº 177) Ref. Tu és o Rei dos reis!
O Deus do céu deu-te reino, força e glória! E entregou, em tuas
mãos, a nossa história: Tu és
Rei, e o amor é a tua lei!
1. Sou o primeiro e o derradeiro,
fui ungido pelo amor. Vós sois
meu povo, eu, vosso Rei e o Senhor, Redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes,
dor e fome não tereis. Vós sois
meu povo, eu, vosso Rei; junto a
mim vivereis!

Coleta da solidariedade:
Na conclusão da Campanha da
Fraternidade, no próximo domingo, o de Ramos, em todas as
comunidades cristãs, paróquias
e dioceses do Brasil se realiza a
coleta da solidariedade – gesto
de partilha para a promoção humana. Destinação: 40% para o
Fundo Nacional de Solidariedade; 10% para o Fundo Regional
de Solidariedade (RS); 25% para
o Fundo Diocesano de Solidariedade; 25% para o Fundo Paroquial de Solidariedade.
Lembretes:
- Terça-feira, 13h30, no Centro
Diocesano, reunião da Cáritas
para as Paróquias de Itatiba do
Sul, Erval Grande, Benjamin
Constant do Sul, São Valentim e
Barão de Cotegipe.
- Quinta-feira – Solenidade da
Anunciação do Senhor
- Domingo – Domingo de Ramos
e da Paixão – Coleta da Solidariedade (Campanha da Fraternidade Ecumênica).
Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf: Dn 13,1-9.15-17.1930.33-62 ou mais breve: 13,41c62; Sl 22(23); Jo 8,1-11; dia
23, 3ªf, S. Turíbio de Mogrovejo: Nm 21,4-9; Sl 101(102);
Jo 8,21-30; dia 24, 4ªf, Dn.
3,14-20.24.49a.91-92.95;
Dn
3,52.53-54.55.56-57(R.52b); Jo
8,31-42; dia 25, 5ªf, ANUNCIAÇÃO DO SENHOR: Is 7,1014;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10;
Lc 1,26-38; dia 26, 6ªf, Jr 20,1013; Sl 17(18); Jo 10,31-42; dia 27,
sáb.: Ez 37,21-28; Jr 31,10.1112ab.13 (R.cf. 10d); Jo 11,45-56;
dia 28, dom. DE RAMOS E DA
PAIXÃO DO SENHOR., Procissão de Ramos: Mc 11,1-10 ou
Jo 12,12-16 (Entrada em Jerusalém); Is 50,4-7 Sl 21(22); Fl 2,611; Mc 14,1-15,47 ou mais breve
15,1-39 (Paixão o Senhor).
Acesse o site
da Diocese de Erexim

www.diocesedeerexim.org.br
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Comunidade em Oração

Liturgia para o Domingo de Ramos e da Paixão/Ano B – 28.03.2021

- Com os frutos da quaresma, acolher CRISTO, nossa PAZ e senhor da VIDA
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor” – “Cristo é a nossa Paz: do que era
dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor!”
Cor litúrgica: VERMELHO

Ano 43 - Nº 2505

(Nota: Liturgicamente, a bênção de ramos é
feita com procissão, mesmo que
pequena. Para
ela: Lecionário
ou Evangeliário,
Missal, cruz, velas, água benta...
Não havendo bênção de ramos e
procissão, faz-se o ato penitencial).

1. RITOS INICIAIS
Anim.: Neste domingo de Ramos e
da Paixão, como o povo simples
de Jerusalém, acolhemos Cristo,
o Bendito de Deus Pai, seguindo-o no caminho para a Páscoa.
Iniciamos assim a semana central
de nossa fé, com renovada disposição de crescermos na unidade
com nossos irmãos das Igrejas
ecumênicas e com todas as pessoas de boa vontade, conforme nos
pediu a Campanha da Fraternidade que encerramos neste dia.
A. (Nº 177) Ref. Tu és o Rei dos
reis! O Deus do céu deu-te reino, força e glória! E entregou,
em tuas mãos, a nossa história:
Tu és Rei, e o amor é a tua lei!
1. Sou o primeiro e o derradeiro,
fui ungido pelo amor. Vós sois
meu povo, eu, vosso Rei e o Senhor, Redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes,
dor e fome não tereis. Vós sois
meu povo, eu, vosso Rei; junto a
mim vivereis!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, rei da paz, o bendito que
vem a nós em nome de Deus Pai,
na força do Espírito Santo, esteja
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
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Bênção dos Ramos
P. Meus irmãos e minhas irmãs:
durante as cinco semanas da
Quaresma preparamos nossos
corações pela oração, pela penitência e pela caridade, ajudados
pela Campanha da Fraternidade.
Hoje aqui nos reunimos e vamos
iniciar, com toda a Igreja, a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de
sua morte e ressurreição, Cristo
entrou em Jerusalém, sua cidade.
Celebrando com fé e piedade a
memória desta entrada, sigamos
os passos de nosso Salvador para
que, associados pela graça à sua
cruz, participemos também de sua
ressurreição e de sua vida.
Anim.: Podemos erguer os ramos,
na invocação da bênção sobre
eles.
P. OREMOS. Deus eterno e to-

do-poderoso, abençoai  estes
ramos, para que, seguindo com
alegria o Cristo, nosso Rei,
cheguemos por ele à eterna
Jerusalém. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.
A. (Durante a aspersão – Nº 179)
Cristo vence! Cristo reina!
Cristo! Cristo impera!
P. Marcos 11,1-10. (Lecionário, p.
447, ou: Missal, p. 222-223).
Procissão
P. Meus irmãos e minhas irmãs,
imitando o povo que aclamou
Jesus, comecemos com alegria a
nossa procissão.
A. (Nº 184) /:Hosana hey, hosana
ha, hosana hey, hosana hey, hosana ha.:/
1. Ele é o Santo, é o Filho de Maria,/ é o Deus de Israel, é o Filho
de Davi.
2. Vamos a Ele com as flores dos
trigais,/ com os ramos de oliveira, alegria e muita paz.

3, Ele é o Cristo, é o unificador,/
é hosana nas alturas, é hosana
no amor.
4. Ele é a alegria, é a razão de
meu viver,/ é a vida de meus
dias, é amparo no sofrer.
e/ou:
(Nº 183) Ref. Bendito o que nos
vem em nome do Senhor. /:Hosana, hosana nas alturas!:/
1. Glória, honra a Ti, ó Cristo,
nosso Rei e Redentor, sobe a Ti
piedoso hosana, dos pequenos o
clamor!
2. De Israel rei esperado; de Davi
ilustre Filho; o Senhor é que te
envia, ouve, pois, nosso estribilho.
3. Todos juntos te celebram, quer
na terra ou nas alturas; cantam
todos teus louvores, anjos homens, criaturas.
4. Veio a Ti o povo hebreu com
seus ramos, suas palmas. Também hoje te trazemos nossos hinos, nossas almas.
6. Agradaram-te seus hinos, nossos hinos igualmente. O que
é bom tu sempre acolhes, Rei
bondoso, Rei clemente.
P. OREMOS. Deus eterno e todo-

-poderoso, para dar aos seres
humanos um exemplo de humildade, quisestes que o nosso
Salvador se fizesse homem e
morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento
da sua paixão e ressuscitar com
Ele em sua glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Dom. de
Ramos e da Paixão. B, Paulinas-Paulus, p. 449-462)
Anim.: O Messias esperado, o Filho
de Deus, vem a nós de forma simples e humilde, servo sofredor e obediente até a morte e morte de cruz.

1ª Leitura: Is 50,4-7
L. Leitura do livro do profeta Isaías.
O Senhor Deus deu-me língua
adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa
abatida; ele me desperta cada
manhã e me excita o ouvido para
prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem voltei
atrás. Ofereci as costas para me
baterem e as faces para me arrancarem a barba; não desviei o
rosto de bofetões e cusparadas.
Mas o Senhor Deus é meu Auxiliador, por isso não me deixei
abater o ânimo, conservei o rosto
impassível como pedra, porque
sei que não sairei humilhado.
Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

trado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se
obediente até à morte, e morte de
cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que
está acima de todo nome. Assim,
ao nome de Jesus, todo joelho se
dobre, no céu, na terra e abaixo
da terra, e toda língua proclame:
“Jesus Cristo é o Senhor”, para a
glória de Deus Pai.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 136) Honra, glória, poder
e louvor a Jesus, nosso Deus e
Senhor!
L. Jesus Cristo se tornou obediente,
obediente até a morte numa cruz;
pelo que o Senhor Deus o exaltou,
e deu-lhe um nome muito acima
de outro nome.
A. Honra, glória ...

Salmo 21(22)
S. Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonastes?
A. Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonastes?
S. 1. - Riem de mim todos aqueles
que me veem,* torcem os lábios e
sacodem a cabeça: - “Ao Senhor
se confiou, ele o liberte* e agora
o salve, se é verdade que ele o
ama!”
2. - Cães numerosos me rodeiam
furiosos, * e por um bando de
malvados fui cercado. - Transpassaram minhas mãos e os meus
pés* e eu posso contar todos os
meus ossos.
3. - Eles repartem entre si as minhas vestes* e sorteiam entre si
a minha túnica. - Vós, porém, ó
meu Senhor, não fiqueis longe; *
ó minha força, vinde logo em meu
socorro!
4. - Anunciarei o vosso nome a
meus irmãos* e no meio da assembleia hei de louvar-vos! - Vós
que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, * glorificai-o, descendentes de Jacó.

Evangelho: Mc 15,1-39
P. Paixão de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo Marcos.
(N: Narrador; + Cristo; L1: Leitor
1, voz masculina; L2: Leitor 2;
L3: Leitor 3, voz masculina; Gr:
Grupo).
N. Logo pela manhã, os sumos
sacerdotes, com os anciãos, os
mestres da Lei e todo o Sinédrio,
reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o
entregaram a Pilatos. E Pilatos o
interrogou: L1. “Tu és o rei dos
judeus?” N. Jesus respondeu: +
“Tu o dizes”. N. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações
contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: L1. “Nada tens
a responder? Vê de quanta coisa
te acusam!” N. Mas Jesus não
respondeu mais nada, de modo
que Pilatos ficou admirado. Por
ocasião da Páscoa, Pilatos soltava
o prisioneiro que eles pedissem.
Havia então um preso, chamado
Barrabás, entre os bandidos, que,
numa revolta, tinha cometido um
assassinato. A multidão subiu
a Pilatos e começou a pedir que
ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: L1. Vós quereis
que eu solte o rei dos judeus?”
N. Ele bem sabia que os sumos
sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos
sacerdotes instigaram a multidão
para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo:

2ª Leitura: Fl 2,6-11
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses.
Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a
Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo
a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encon-

L1. “Que quereis então que eu
faça com o rei dos judeus?” N.
Mas eles tornaram a gritar: Gr.
“Crucifica-o!” N. Pilatos perguntou: L1. “Mas, que mal ele fez?”
N. Eles, porém, gritaram com
mais força: Gr. “Crucifica-o!”
N. Pilatos, querendo satisfazer a
multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou
para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do
palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram
Jesus com um manto vermelho,
teceram uma coroa de espinhos e
a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Gr. “Salve,
rei dos judeus!” N. Batiam-lhe na
cabeça com uma vara. Cuspiam
nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de
zombarem de Jesus, tiraram-lhe
o manto vermelho, vestiram-no
de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim
de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene,
pai de Alexandre e de Rufo, que
voltava do campo, a carregar a
cruz. Levaram Jesus para o lugar
chamado Gólgota, que quer dizer “Calvário”. Deram-lhe vinho
misturado com mirra, mas ele não
tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a
sorte, para ver que parte caberia a
cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E ali
estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: “O Rei dos
Judeus”. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita
e outro à esquerda. Os que por ali
passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Gr. “Ah!
Tu que destróis o Templo e o reconstróis em três dias, salva-te a
ti mesmo, descendo da cruz!” N.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da Lei,
zombavam entre si, dizendo: Gr.
“A outros salvou, a si mesmo não
pode salvar! O Messias, o rei de
Israel... que desça agora da cruz,
para que vejamos e acreditemos!”
N. Os que foram crucificados com
ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às
três horas da tarde. Pelas três da
tarde, Jesus gritou com voz forte:

+ “Eloi, Eloi, lama sabactâni?” N.
que quer dizer: “Meu Deus, meu
Deus, por que me abandonaste?”
Alguns dos que estavam ali perto,
ouvindo-o, disseram: Gr. “Vejam,
ele está chamando Elias!” N. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na
ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: L2. “Deixai! Vamos
ver se Elias vem tirá-lo da cruz”.
N. Então Jesus deu um forte grito
e expirou.
(Todos se ajoelham e faz-se uma
pausa).
N. Nesse momento, a cortina do
santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem
em frente dele, viu como Jesus
havia expirado, disse: L3. “Na
verdade, este homem era Filho de
Deus!”
P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Fortalecidos pela caminhada
quaresmal e com a disposição renovada de vivermos em profundidade a Semana Santa que estamos
iniciando, oremos a Deus cheios
de confiança.
A. Senhor, tende compaixão e
atendei-nos.
1. Para que as celebrações desta
semana, no “Ano de São José” e
da “Família Amoris Laetitia” fortaleçam a Igreja em sua missão de
anunciar o Evangelho a todos os
povos, nós vos pedimos:
2. Para participarmos ativa e frutuosamente de todas as celebrações dos
próximos dias, nós vos pedimos:
3. Pelos enfermos e seus cuidadores, nas consequências da pandemia, para que se sintam em especial comunhão com Cristo que
conforta e renova na esperança,
nós vos pedimos:
4. Para que os leigos e leigas, seguindo de perto a Cristo na sua
Paixão e Morte, tenham a alegria
da vida nova da Páscoa, nós vos
pedimos:
5. Para prolongarmos a Campanha
da Fraternidade Ecumênica em
muitas relações sociais de harmonia e paz e em projetos de promo-

ção humana com a coleta de hoje,
nós vos pedimos:
6. ...
P. Deus da vida, da justiça e do
amor, nós vos bendizemos pelo
dom da comunhão na diversidade. Ajudai-nos a testemunhar a
beleza do diálogo no compromisso do amor e a servir a todos em
especial aos mais pobres e fragilizados, partilhando suas dores e
angústias, alegrias e esperanças.
Por Cristo, nossa paz, na unidade
e na força restauradora do Espírito Santo.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: No rito de oferta de hoje,
com as comunidades das Igrejas
ecumênicas do Brasil, fazemos
nossa doação para os projetos de
promoção humana na coleta da
Campanha da Fraternidade.
A. (Nª 188) Ref. Eu me entrego,
Senhor, em tuas mãos e espero
pela tua salvação!
1. Junto de ti, ó Senhor, eu me
abrigo, não tenha eu de me envergonhar; por tua justiça me
salva e teu ouvido ouça meu grito: “Vem logo libertar!”
2. Sê para mim um rochedo firme
e forte, uma muralha que sempre me proteja; por tua honra,
Senhor, vem conduzir-me, vem
desatar-me, és minha fortaleza!
3. Em tuas mãos eu entrego o
meu espírito, o Senhor Deus, és
tu quem me vai salvar; tu não
suportas quem serve a falsos
deuses, somente em ti, ó Senhor,
vou confiar!
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício, para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, pela paixão de nosso

Senhor Jesus Cristo, sejamos
reconciliados convosco, de
modo que, ajudados pela vossa
misericórdia, alcancemos pelo
sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por
nossas obras. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística II
(Missal, p. 478)
Prefácio A Paixão do Senhor
(Missal, p. 231)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo,
quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou
nossos pecados e sua ressurreição
nos trouxe vida nova. Por ele, os
anjos cantam vossa grandeza e os
santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando
(dizendo) a uma só voz:
A. (Nº758/A) Santo, santo, santo, Senhor Deus/ do universo!
O céu e a terra proclamam a
vossa glória. /:Hosana nas alturas, hosana!:/ /:Bendito aquele
que vem em nome do Senhor!:/
/:Hosana nas alturas, hosana!:/
P. Na verdade, ó Pai, vós sois
santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e + o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, a memória da

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos porque nos
tornastes dignos de estar aqui na
vossa presença e vos servir.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa (...), com
nosso bispo (...) e todos os ministros do vosso povo.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos
irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, mãe de Deus, com
São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)
Comunhão
Anim.: Com sua morte violenta na
Cruz, Cristo abre caminho para a
reconciliação e a paz. Para vivermos como irmãos, como nos lembra a Campanha da Fraternidade
Ecumênica, Ele se dá a nós na comunhão eucarística.
A. (Nª 173) Ref. “Eu vim para
que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente”.

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor; reconstrói
a tua vida em comunhão com teu
irmão: onde está o teu irmão, eu
estou presente nele.
2. “Eu passei fazendo o bem, eu
curei todos os males”. Hoje és
minha presença junto a todo o
sofredor: onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
3. “Entreguei a minha vida pela
salvação de todos”. Reconstrói,
protege a vida de indefesos e
inocentes: onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.
4. “Vim buscar e vim salvar o que
estava já perdido”, busca, salva e reconduze a quem perdeu
toda a esperança: onde salvas
teu irmão, tu me estás salvando
nele.
5. “Salvará a sua vida quem a
perde, quem a doa”. “Eu não
deixo perecer nenhum daqueles que são meus”. Onde salvas
teu irmão, tu me estás salvando
nele.
6. “Da ovelha desgarrada eu me
ﬁz o Bom Pastor”; reconduze,
acolhe e guia, a quem de mim
se extraviou; onde acolhes teu
irmão, tu me acolhes também
nele.
P. OREMOS! Saciados pelo vos-

so sacramento, nós vos pedimos, ó Deus: como pela morte
de vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela
ressurreição alcançar o que
buscamos. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Quinta-feira à noite, iniciaremos o Tríduo Pascal, com uma
celebração única em três momentos, Ceia, Paixão e Vigília. Não
deixemos de participar dela integralmente e com todo proveito.
A. (Nª 859) Ref. Sempre contigo, ó
Senhor, eu quero estar, eu quero
estar. Sempre ao teu lado, ó Senhor, eu vou ﬁcar, eu vou ﬁcar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que possais seguir o exemplo
de Cristo na humildade e na dedicação a Deus e ao próximo para
participardes de sua ressurreição;

e que vos abençoe Deus benigno
e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A fidelidade do Senhor seja a
vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes
- Segunda-feira, 08h30, reunião
do Colégio de Consultores, no
Centro Diocesano.
- Quarta-feira, 15h, encontro de
reflexão e oração dos padres, no
Sem. de Fátima; 19h, missa do
Crisma na Catedral, com jubileu
de ouro do ministério ord. no
ano jubilar de ouro da Diocese.
1º. – Quinta-feira santa
- Sexta-feira, Paixão do Senhor –
Coleta para a Terra Santa (Lugares Santos)
- Sábado, depois do pôr do sol –
Vigília Pascal
- Domingo – Páscoa da Ressurreição do Senhor
Leituras da semana:
dia 29, 2ªf, Semana Santa: Is 42,17; Sl 26(27); Jo 12,1-11; dia 30,
3ªf, Semana Santa: Is 49,1-6; Sl
70(71); Jo 13,21-33.36-38; dia
31, 4ªf, Semana Santa: Is 50,49a; Sl 68(69); Mt 26,14-25; dia
01, 5ªf, Semana Santa, Missa do
Crisma: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sl
88(89); Ap 1,5-8; Lc 4,16-21;
dia 02, 6ªf, Paixão do Senhor: Is
52,13-53,12; Sl 30(31); Hb 4,1416; 5,7-9; Jo 18,1-19,42; dia 03,
sáb., depois do pôr do sol, Vigília
Pascal: Gn 1,1-2,2 ou mais breve: 1,1.26-31a; Sl 103(104) ou
Sl 32(33); Gn 22,1-18 ou mais
breve: 22,1-2. 9a. 10-13.15-18;
Sl 15(16); Ex 14,15 -15,1; Cânt.:
Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18(R/.1a);
Is 54,5-14; Sl 29(30); Is 55,1-11;
Cant.: Is 12,2-3.4bcd. 5-6(R/3);
Br 3,9-15.32-4,4; Sl 18B (19);
Ez 36,16-17a.18-28; Sl 41(42);
Ou quando há batismos: Is 12,23.4bcd. 5-6 (R/3) ou Sl 50(51);
Epístola: Rm 6,3-11; Sl 117(118);
Mc 16,1-7; dia 04, dom., da Páscoa na Ressurreição do Senhor:
At 10,34a.37-43; Sl 117(118); Cl
3,1-4 ou 1Cor 5,6b-8; Jo 20,1-9;
ou, nas Missas vespertinas: Lc
24,13-35.
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