
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.
T. 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.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a ora-
ção que o Senhor Jesus nos ensinou: 
T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
1. O meu Reino tem muito a dizer, / não 
se faz como quem procurou / aumentar 
os celeiros bem mais e sorriu. / Insensato, 
que vale tais bens, / se hoje mesmo terás o 
teu fim? / Que tesouros tu tens pra levar 
além. 
REFRÃO: Sim, Senhor, nossas mãos 
/ vão plantar o teu Reino. / O teu Pão 
vai nos dar teu vigor, tua paz. 
2. O meu Reino se faz bem assim: / Se 
uma ceia quiseres propor, / não convides 
amigos, irmãos e outros mais. / Sai à rua 
a procura de quem / não puder recom-
pensa te dar, / que o teu gesto lembrado 
será por Deus. 
3. O meu Reino quem vai compreender? / 
Não se perde na pressa que tem, / sacer-
dote e levita que vão se cuidar. / Mas, 
se mostra em quem não se contém, / se 
aproxima e procura o melhor / para o 
irmão agredido que viu no chão. 
4. O meu Reino não pode aceitar, / quem 
se julga maior que os demais / por cum-
prir os preceitos da lei, um a um; / a 
humildade de quem vai além / e se empe-
nha e procura o perdão, / é o terreno onde 
pode brotar a paz. 
5. O meu Reino é um apelo que vem, / 
transformar as razões do viver, / que te 
faz desatar tantos nós que ainda tens. / 

Dizer sim é saberes repor / tudo quanto 
prejuízo causou, / dar as mãos , repartir, 
acolher, servir!  

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 11,26) 

Todo aquele que vive e crê em mim não 
morrerá para sempre, diz o Senhor.

19. Canto de Ação de Graças
1. Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra, 
/ que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. /  
Queremos ser os teus parceiros na tarefa / 
de “cultivar e bem guardar a criação”.
REFRÃO: Da Amazônia até os Pam-
pas, / do Cerrado aos Manguezais; / 
chegue a ti o nosso canto / pela vida e 
pela paz (2x).

2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, 
/ feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! / 
E pra cuidar a tua obra nos chamaste / a 
preservar e cultivar tão grande dom.
3. Por toda a costa do país espalhas vida; 
/ são muitos rostos – da Caatinga ao Pan-
tanal:  / negros e índios, camponeses: gente 
linda, / lutando juntos por um mundo mais 
igual.
4. Senhor, agora nos conduzes ao deserto 
/ e, então nos falas, com carinho, ao cora-
ção, / pra nos mostrar que somos povos tão 
diversos, / mas um só Deus nos faz pulsar 
o coração.
5. Se contemplamos essa “mãe” com reve-
rência, / não com olhares de ganância ou 
ambição, / o consumismo, o desperdício, a 
indiferença / se tornam luta, compromisso 
e proteção.
6. Que entre nós cresça uma nova ecologia,  
/ onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim, 
/  possam cantar na mais perfeita sinfonia 
/  ao Criador que faz da terra o seu jardim.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Concedei, ó Deus todo-po-
deroso, que sejamos sempre contados entre 
os membros de Cristo cujo Corpo e Sangue 
comungamos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Na certeza de que o Senhor Jesus desa-
tou Lázaro das amarras da morte, retor-
nemos aos nossos lares, acolhendo a graça 
de Deus e nos comprometendo a defender a 
vida em todas as suas instâncias. Só quem 
defende a vida promove verdadeiramente 
a paz.   

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos vós, como concedeu ao filho pró-
digo, a alegria do retorno à casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, vos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e fortaleza 
vos sustente na luta contra o mal, para 
poderdes com Cristo celebrar a vitória 
da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
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COLETA DA CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE

No próximo domingo, Celebração de Ramos, rea-
lizar-se-á em todo o Brasil a Coleta da Campanha 
da Fraternidade, cujo objetivo é manter a ativi-
dade caritativa da Igreja, este ano especialmente 
no que diz respeito a projetos ligados à economia 
solidária.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Eis o tempo de conversão! 
Eis o dia da salvação! / Ao Pai volte-
mos! Juntos andemos! / Eis o tempo de 
conversão!
1. Os caminhos do Senhor são verdade, 
são amor. / Dirigi os passos meus, em 
vós espero, ó Senhor! / Ele guia ao bom 
caminho quem errou e quer voltar. / Ele 
é bom, fiel e justo. Ele busca e vem salvar.
2. Viverei com o Senhor. Ele é o meu sus-
tento.  / Eu confio mesmo quando minha 
dor não mais aguento. / Tem valor aos 
olhos seus meu sofrer e meu morrer. / 
Libertai o vosso servo e fazei-o reviver!
3. A Palavra do Senhor é a luz do meu 
caminho. / Ela é vida, é alegria. Vou guar-
dá-la com carinho. / Sua Lei, seu Manda-
mento é viver a caridade. / Caminhemos 
todos juntos, construindo a unidade.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo. 

Antífona da Entrada (Sl 45,1-2) 

A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a 
minha causa contra a gente sem piedade; 

do homem perverso e traidor, libertai-me, 
porque sois, ó Deus, o meu socorro.

3. Ato Penitencial
P.  De coração contrito e humilde, apro-
ximemo-nos do Deus justo e santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores.  

  (Momento de silêncio para o exame de consciência.) 

P.  Senhor, que fazeis passar da morte 
para a vida quem ouve a vossa Palavra, 
tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, que quisestes ser levantado da 
terra para atrair-nos a vós, tende piedade 
de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, que nos submeteis ao julga-
mento da vossa cruz, tende piedade de 
nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
T.  Amém. 

4. Oração
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 nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Nem mesmo a morte impede Jesus de 
defender a vida. Por isso, quem segue 
fielmente Jesus Cristo ama e protege a 
vida.

5. Primeira Leitura
(Sentados)  (Ez 37,12-14)

Leitura da Profecia de Ezequiel 
12Assim fala o Senhor Deus: “Ó meu povo, 
vou abrir as vossas sepulturas e condu-
zir-vos para a terra de Israel; 13e quando 
eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer 
sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. 
14Porei em vós o meu espírito, para que 
vivais e vos colocarei em vossa terra. 
Então sabereis que eu, o Senhor, digo e 
faço — oráculo do Senhor.” Palavra do 
Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 129(130))

REFRÃO: No Senhor, toda graça e 
redenção!
1. Das profundezas eu clamo a vós, 
Senhor, * escutai a minha voz! Vossos 
ouvidos estejam bem atentos * ao clamor 
da minha prece!

Ano A – no 23 – 2 de abril de 2017

5o Domingo da Quaresma
Neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia nos recorda que o amor à vida se 
torna um grande critério para a verificação de nossa fidelidade e pertença a Cristo, 
que, trazendo Lázaro das sombras da morte, mostra que a palavra final é da vida. 

Entrada: Pe. José Weber; Aclamação: Irmã Míria T. Kolling; 
Ofertas: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ação de Graças.: Pe. José Antônio de Oliveira e Wanderson Luís de Freitas da Silva.
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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 esperan-
ça, * espero em sua palavra. A minh álma 
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. 
Ele vem libertar a Israel * de toda a sua 
culpa.

7. Segunda Leitura (Rm 8,8-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 
Irmãos: 8Os que vivem segundo a carne 
não podem agradar a Deus. 9Vós não 
viveis segundo a carne, mas segundo o 
Espírito, se realmente o Espírito de Deus 
mora em vós. Se alguém não tem o Espí-
rito de Cristo, não pertence a Cristo. 10Se, 
porém, Cristo está em vós, embora vosso 
corpo esteja ferido de morte por causa 
do pecado, vosso espírito está cheio de 
vida, graças à justiça. 11E, se o Espírito 
daquele que ressuscitou Jesus dentre os 
mortos mora em vós, então aquele que 
ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos 
vivificará também vossos corpos mortais 
por meio do seu Espírito que mora em 
vós. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho  (De pé) 

1. Porque és, Senhor, o Caminho, que 
devemos nós seguir: / nós te damos, hoje 
e sempre, toda glória e louvor!
2. Porque és, Senhor, a Verdade, que deve-
mos aceitar: / nós te damos ...
3. Porque és, Senhor, plena Vida, que 
devemos nós viver: / nós te damos ...

9. Evangelho (Jo 11,1-45)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, [1havia um doente, 
Lázaro, que era de Betânia, o povoado de 

Maria e de Marta, sua irmã. 2Maria era 
aquela que ungira o Senhor com perfume 
e enxugara os pés dele com seus cabelos. 
O irmão dela, Lázaro, é que estava doente.] 
3As irmãs mandaram então dizer a Jesus: 
“Senhor, aquele que amas está doente.” 
4Ouvindo 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.” 5Jesus era muito amigo 
de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. 
6Quando ouviu que este estava doente, 
Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde 
se encontrava. 7Então, disse aos discípulos: 
“Vamos de novo à Judéia.” [8Os discípulos 
disseram-lhe: “Mestre, ainda há pouco os 
judeus queriam apedrejar-te, e agora vais 
outra vez para lá?” 9Jesus respondeu: “O dia 
não tem doze horas? Se alguém caminha 
de dia, não tropeça, porque vê a luz deste 
mundo. 10Mas se alguém caminha de noite, 
tropeça, porque lhe falta a luz.” 11Depois 
acrescentou: “O nosso amigo Lázaro dor-
me. Mas eu vou acordá-lo.” 12Os discípulos 
disseram: “Senhor, se ele dorme, vai ficar 
bom.” 13Jesus falava da morte de Lázaro, 
mas os discípulos pensaram que falasse 
do sono mesmo. 14Então Jesus disse aber-
tamente: “Lázaro está morto. 15Mas por 
causa de vós, alegro-me por não ter estado 
lá, para que creiais. Mas vamos para junto 
dele.” 16Então Tomé, cujo nome significa 
Gêmeo, disse aos companheiros: “Vamos 
nós também para morrermos com ele.”] 
17Quando Jesus chegou, encontrou Láza-
ro sepultado havia quatro dias. [18Betânia 
ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. 
19Muitos judeus tinham vindo à casa de 
Marta e Maria para as consolar por causa 
do irmão.] 20Quando Marta soube que Jesus 
tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria 
ficou sentada em casa. 21Então Marta disse 
a Jesus: “Senhor, se tivesses estado aqui, 
meu irmão não teria morrido. 22Mas mes-
mo assim, eu sei que o que pedires a Deus, 
ele to concederá.” 23Respondeu-lhe Jesus: 
“Teu irmão ressuscitará.” 24Disse Marta: 
“Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, 
no último dia.” 25Então Jesus disse: “Eu sou 
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
mesmo que morra, viverá. 26E todo aquele 
que vive e crê em mim, não morrerá jamais. 
Crês isto?” 27Respondeu ela: “Sim, Senhor, 
eu creio firmemente que tu és o Messias, 
o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.” 
[28Depois de ter dito isto, ela foi chamar 
a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: “O 

Mestre está aí e te chama.” 29Quando Maria 
ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao 
encontro de Jesus. 30Jesus estava ainda fora 
do povoado, no mesmo lugar onde Marta 
se tinha encontrado com ele. 31Os judeus 
que estavam em casa consolando-a, quando 
a viram levantar-se depressa e sair, foram 
atrás dela, pensando que fosse ao túmulo 
para ali chorar. 32Indo para o lugar onde 
estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos 
diante dele e disse-lhe: “Senhor, se tivesses 
estado aqui, o meu irmão não teria morri-
do.” 33Quando Jesus a viu chorar, e também 
os que estavam com ela, estremeceu inte-
riormente,] ficou profundamente como-
vido, 34e perguntou: “Onde o colocastes?” 
Responderam: “Vem ver, Senhor.” 35E Jesus 
chorou. 36Então os judeus disseram: “Vede 
como ele o amava!” 37Alguns deles, porém, 
diziam: “Este, que abriu os olhos ao cego, 
não podia também ter feito com que Lázaro 
não morresse?” 38De novo, Jesus ficou inte-
riormente comovido. Chegou ao túmulo. 
Era uma caverna, fechada com uma pedra. 
39Disse Jesus: “Tirai a pedra!” Marta, a irmã 
do morto, interveio: “Senhor, já cheira mal. 
Está morto há quatro dias.” 40Jesus lhe res-
pondeu: “Não te disse que, se creres, verás 
a glória de Deus?” 41Tiraram então a pedra. 
Jesus levantou os olhos para o alto e disse: 
“Pai, eu te dou graças porque me ouviste. 
42Eu sei que sempre me escutas. Mas digo 
isto por causa do povo que me rodeia, para 
que creia que tu me enviaste.” 43Tendo dito 
isso, exclamou com voz forte: “Lázaro, vem 
para fora!” 44O 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!” 
45Então, muitos dos judeus que tinham ido 
à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, 
creram nele. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
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dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, / donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. / 
Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição 
da carne; / na vida eterna. / Amém.

12. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, aproximando-nos das 
festividades pascais, lembremo-nos de 
que Deus nos criou para a vida e não para 
a morte. Por isso, imploremos confian-
temente:
T. Senhor, dai-nos a vida e a paz.
1. Pela Igreja, para que, anunciando 
incessantemente o Evangelho da vida, 
encontre uma resposta nos corações de 
todos os seres humanos e povos, rezemos:
2. Por nossa comunidade, para que defen-
da a vida em todas as situações, rezemos:
3. Por todos os que defendem a vida, 
mesmo às custas do próprio martírio, 
rezemos:
4. Pelos que se encontram espiritualmen-
te mortos pelo desânimo, pelo sofrimento 
ou pelo pecado, para que redescubram o 
gosto pela paz em Cristo, rezemos:
    (Outras preces.)

P. Pai de Bondade, acolhei nossos pedidos 
e fazei crescer em nós a vossa vida. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.   

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Tanto que esperou pudesse um dia / 
chegar bem perto, dizendo tudo. / Se não 
conseguiu como queria, / o seu silêncio não 
ficou mudo.
REFRÃO: Ela muito amou. Tem a 
minha paz. / Vai seguir caminho sem 
temor! / Sabe quem eu sou e será capaz 
/ de espalhar na terra o meu amor!
2. Ela ultrapassou toda medida, / não lhe 
bastando meros preceitos. / Lágrimas, per-
fume, que acolhida!  / Nem se importando 
com preconceitos.

3. Se ninguém ousou dizer bem claro / o 
que pensava daquele gesto, / Ele revelou 
como era raro / esse carinho tão manifesto.
4. Ele é sempre mais que um convidado: / 
se põe à mesa, nutrindo a vida, / olha os 
corações e põe de lado / toda aparência, 
cura a ferida.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando 
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, 
nos disponhamos a oferecer um sacrifício 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.  
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

15. Oração Sobre as Oferendas
P. Deus todo-poderoso, concedei aos vos-
sos filhos e filhas que, formados pelos 
ensinamentos da fé cristã, sejam puri-
ficados por este sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio
Lázaro
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, 
Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo 
e eterno, ele o ressuscitou, tirando-o do 
túmulo. Compadecendo-se da humani-
dade, que jaz na morte do pecado, por 
seus sagrados mistérios ele nos eleva ao 
Reino da vida nova. Enquanto esperamos 
a glória eterna, com os anjos e com todos 
os santos nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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. 
T. 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 gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE 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!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o Papa N., 
com o nosso Bispo N. e todos os minis-
tros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 


