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APRESENTAÇÃO
Queridas irmãs e queridos irmãos, membros das equipes de liturgia das 

Comunidades Eclesiais de Base de nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 
com imensa alegria e esperança, abrimos um novo Ciclo Litúrgico e apresentamos 
a Ed No. 135 – Ano A. XXI – Ciclo de Páscoa / Tempo da Quaresma.

A Igreja nos convida no Tempo da Quaresma à conversão, ou seja, à 
mudança: Trata-se, portanto, de um caminho interior, caminho de penitência, de 
transformação no seguimento de Cristo.

Temos a experiência do deserto, onde céu e terra estão próximos, onde 
Deus e o homem podem encontrar-se (primeiro domingo). Eis a pobreza do ser 
humano, sua condição de criatura, levado a reconhecer que tudo o que é provém 
de Deus. A experiência da nudez do deserto leva o ser humano a colocar sua 
confiança e a sua segurança em Deus. O ser humano é chamado a converter-se, a 
voltar-se para Deus, a colocar toda a sua segurança em Deus.

A Quaresma é um tempo forte de penitência. Os exercícios do cultivo que 
a Igreja nos propõe são aqueles que abrem a pessoa à graça do encontro: jejum, 
oração e esmola.

Em todos os anos, a Campanha da Fraternidade nos traz à mente um tema 
para refletir e ajudar a construir uma sociedade melhor a partir dos valores que o 
Evangelho de Jesus nos convida a viver. Neste ano, ela nos convida a pensar sobre 
o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” (Lc 10,33-34), cujo  Objetivo geral  busca nos  “Conscientizar, à luz 
da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e Compromisso, que se 
traduz em relação de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, 
na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum”.

A todos e a todas um abençoado e fecundo Ciclo Pascal! Sejamos 
sempre zelosos e amorosos na preparação de nossas liturgias, ajudando nossas 
Comunidades na vivência do Mistério Pascal de Cristo, respeitando sempre a 
espiritualidade própria de cada tempo litúrgico. Que a Mãe Aparecida, rainha e 
padroeira do Brasil, seja sempre nossa intercessora e modelo.

Uma santa Quaresma e uma Feliz Páscoa!

Pe. Thiago da Silva Vargas
Reitor do Seminário Maior “São João Maria Vianney” 

Coordenador da Equipe Diocesana para Liturgia
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INTRODUÇÃO
Iniciamos um novo tempo em nossa igreja, a Quaresma! 

Tempo de conversão, de reviver o nosso batismo, tempo de preparação para 
a grande festa da Páscoa. É momento de nos arrependermos de nossos pecados 
e de mudar de vida, correspondendo à graça de Deus que nos concede esse dom. 
As Celebrações da edição 135 conduzirá nossa caminhada dominical de oração, 
iniciando com a Quarta-feira de cinzas a nossa preparação para a celebração 
solene do Tríduo Pascal –, somos convidados a deixar-nos moldar pelo Espírito 
Santo para a conversão pessoal e comunitária.

Na Quaresma, acontece no Brasil a Campanha da Fraternidade, neste ano, a 
CF convida, por meio de seu texto-base, a olhar de modo mais atento e detalhado 
para a vida. Com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), somos chamados, à luz da palavra 
de Deus, a nos conscientizar do valor da vida humana como dom e compromisso, 
que se traduz em relações de cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, 
na sociedade enfim, no cuidado com a nossa casa comum. O cartaz da campanha 
destaca a imagem de Santa Dulce dos Pobres, uma das mais representativas e 
impactantes personificações da caridade cristã levada à prática em nosso país.

É tempo de mudar algo em nós para sermos melhores e podermos viver 
mais próximos de Cristo.

Boa Quaresma!

Sueli Coelho Moreira Volpini 
Coordenadora 

 kabiel@hotmail.com

e-mail: ocelebrando@gmail.com
Blog: http://ocelebrando.blogspot.com.br/

Facebook: Celebrando Diocese de Cachoeiro

Pela equipe do celebrando:
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 CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA
AS EQUIPES DE LITURGIA

I – SOBRE O TEXTO BASE DA CF 2020

TEMA: Fraternidade e Vida: Dom e compromisso

LEMA: Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10, 25 – 37)

OBJETIVO GERAL: Conscientizar, à Luz da Palavra de Deus, para o sentido da Vida 
como Dom e Compromisso, que se traduz  em relação de mútuo cuidado entre as 
pessoas na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum.

ALGUNS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evangelhos;
2) Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da 

vida para relações sociais mais humanas;
3) Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução do cuidado como 

caminhos de superação da indiferença e da violência;
4) Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar, com o testemunho e as 

ações de mútuo cuidado, a vida plena do Reino de Deus;
5) Criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, pela crisma e pela 

eucaristia, todos percebam, na fraternidade, a vida como Dom e Compromisso;
6) Despertar os jovens para o dom e a beleza da vida, motivando-lhes o engajamento 

em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação de 
sofrimento... 

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

1. O OLHAR SAMARITANO: olhos envolvidos pelo cuidado misericordioso.
A ref. da CF 2020 está na Parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 25 – 37): Sacerdote e levita: 
vê o sofrimento e segue seu caminho.

O Samaritano: enxerga, permanece e se compromete, cuidando de quem precisa, com 
ternura, reconhecendo a dignidade daquele que precisa = um resgate do rosto divino nos 
homens e mulheres desfigurados pelo pecado.

Todos precisamos estar de mãos abertas para acolher quem precisa. Afinal “o amor não 
julga, não acusa e não divide, mas cuida, acolhe e integra”, sabe dialogar e se compadecer. 

O discípulo missionário  mostra-se aberto e acolhe com ternura; busca soluções para a 
justiça.

O Papa Francisco “nos convida a participar da revolução da ternura, cujo objetivo é revelar 
o rosto paterno/materno do Deus apaixonado pelo ser humano.”  E a Igreja deve sair em 
direção aos que precisam de cuidado, importar-se e mostrar um cuidado afetuoso.
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• A BACIA DE PILATOS OU A DE JESUS? 
Pilatos usou uma bacia para lavar as mãos - sinal de descaso. A bacia de Jesus, sinal de 
humildade, foi para lavar os pés dos discípulos, no cuidado com o outro. Lembrava- lhes a 
água batismal, para se colocarem a serviço em direção aos mais necessitados. 

Se queremos um mundo melhor, mais justo, a começar por nós mesmos, é preciso fazer a 
diferença no meio em que vivemos. Difícil pode ser, mas lembremo–nos da cruz de Jesus, 
e sigamos adiante, sempre com renovada fé e esperança.

• O OLHAR SAMARITANO A PARTIR DA UNIÃO DAS FAMÍLIAS
Esse olhar se faz realidade ao nos reunirmos como família em pequenas comunidades 
missionárias, envolvidos pelo carinho divino-misericordioso, como encontro fraterno em 
torno da Palavra e da Eucaristia – e lugar de reconciliação, de perdão, de acolhida, levando 
aos que necessitam  o amor cuidadoso e carinhoso.

• NOVO OLHAR SOBRE A ECONOMIA MUNDIAL
Em Março, o Papa Francisco vai reunir jovens economistas e empresários do mundo 
todo em Assis, Itália, para refletir sobre economia baseada na fraternidade, que garanta 
a justiça misericordiosa com os pobres. Após o evento, as dioceses serão convidadas a 
refletir sobre os temas destacados no encontro. E na realização da Jornada Mundial dos 
Pobres - semana que antecede a Festa de Cristo Rei - todos os itens a refletir nas dioceses 
deverão ser objetos de um ponto de encontro.

Na presença Eucarística do Cristo Ressuscitado, a Igreja terá no amor a última palavra 
para vencer o mal. O Papa Francisco deseja uma Igreja com portas abertas e em saída, na 
certeza de que o cristão promova a paz, sem ouvir a voz de quem espalha ódio e divisão, 
amando as pessoas, sentindo-se responsável pela vida de cada ser humano, e pela Terra, 
nossa casa comum.  

• PONTOS CENTRAIS DO TEXTO BASE DA CF 2020
Revendo Tema, Lema e Objetivos, somos convidados a olhar atentamente para nosso dia a 
dia, e vencermos os questionamentos que surgirem, buscando atentamente o significado 
mais profundo da vida e encontrar caminhos de forma fortalecida. Sem indiferença 
quanto aos irmãos e irmãs, não nos podemos sentir pequenos ante aos problemas. É 
preciso testemunhar e estimular o ser solidário. Um ex.: Santa Dulce dos Pobres.

2. BOM SAMARITANO: COMPAIXÃO E CUIDADO COM A VIDA
Essa Parábola nos traz personagens anônimos. O Sacerdote e o Levita desviam-se 
do homem ferido, achando-se sem tempo. O Samaritano aproxima-se da vítima de 
salteadores e dele cuida, paga as despesas numa hospedaria e promete ao dono que 
voltaria para acertar o que se gastasse a mais.

Aí está o centro do ensinamento de Jesus: o nosso próximo independe de qualquer 
grau de parentesco ou amizade. O que leva ao cuidado com o outro é a compaixão, 
que nos impulsiona em direção a quem precisa de cuidado. Chave da obediência: SERVIR, 
VER, CUIDAR.

O Caminho do calvário e vitória de Cristo exige de nós jejum, oração e esmola, e nos levam 
a sentir o toque divino em nós, seja ajudando aquele que precisa, seja ser sensibilizados 
pela dor do outro, seja partilhando o que temos para dar. Ao se entregar na cruz, Jesus nos 
dá exemplo do qual não nos devemos furtar, esquecer, ou não nos comprometer.
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A – 1ª. Parte: VIU (LC 10, 33 – 34) Duas são as formas de olhar apresentadas por Jesus: 
Uma = indiferença (o levita e o sacerdote veem e passam adiante); e a outra: vê, permanece, 
se envolve e se compromete com o Samaritano. Cuidar só é possível quem vê com o 
olhar de Deus. E somente contemplando o mundo de hoje com os olhos de Deus 
podemos perceber e acolher o grito vindo da pobreza e da agonia da criação ... É 
preciso exercitar no dia a dia o olhar virtuoso que Cristo nos ensina. Muitos santos nos 
deram exemplo... Como diz aquela melodia: “Deus criou o infinito pra vida ser sempre 
mais”.

O OLHAR DA INDIFERENÇA GERA AMEAÇAS À VIDA 

Alguns exemplos que agridem a vida humana: 1 – Desemprego; 2 – aborto; 3 – Miséria; 4 
– Ansiedade; 5 – Suicídio; 6 – Violência no Trânsito; 7 – Feminicídio... E outras, que às vezes 
nos vêm até pelas redes sociais, como o tráfico de drogas...
O Individualismo também marca nossa vida, não como Dom e Compromisso, mas como 
um peso, ou algo que a pessoa pode dispor como queira. “Ser feliz”, hoje, é visto muitas 
vezes pelo que se produz, ou o que se consome – uma banalização da vida, e relativização 
da existência ...

OMISSÕES DO ESTADO: as atenções se voltam mais para o aspecto econômico do que 
com o cuidado com as pessoas...

O OLHAR QUE DESTRÓI A NATUREZA: o mal feito ao ser humano interfere negativamente  
no meio ambiente, e vice – versa, uma crise socioambiental.

O OLHAR DA INDIFERENÇA EXCLUI A VIDA: a sedução ao consumismo desenfreado 
atropela os mais pobres, crescendo a indiferença com relação aos mais frágeis, criando a 
cultura do descartável... E até o ódio, paralisando e impedindo que se faça o que é justo e 
bom para todos.

O OLHAR DA SOLIDARIEDADE SOCIAL: o olhar da fé identifica as sombras e, também, 
as luzes de ajuda e vitória sobre as drogas. Felizmente há grupos que se dedicam em 
defender a vida: pastoral das crianças, “irmãos de rua”, Terço dos Homens (fazem mutirões 
para ajudar famílias pobres, com cestas básicas, ajudas a Casas de Idosos...) Isso nos leva 
a assumir um olhar solidário, buscando cuidar de quem necessita, gerando um laço de 
amor entre as pessoas.

B - 2ª.  parte: SENTIU COMPAIXÃO ( Lucas 10, 22 – 34)

Compaixão de Jesus, romper com a indiferença:  enquanto esta gera tanto mal, a 
compaixão dá sentido à vida, pois resgata-se a imagem e semelhança dos homens e 
mulheres desfigurados pelo pecado. É o olhar divino manifestado em Jesus. Somos 
chamados a ter esse mesmo olhar: ver, perdoar, ajudar, acolher... O Espírito Santo nos 
ajuda e nos impulsiona a agir assim.

PERGUNTAS INTRIGANTES E NECESSÁRIAS

O que acontece com a pessoa que só pensa em si, de forma egoísta? E com a sociedade em 
que predomina o egoísmo, o consumismo, indiferença e até ódio em seus corações? São 
respostas em que, somente sob a luz do Espírito Santo, e em oração, podemos responder ...

Os discípulos e amigos de Cristo estão a serviço da vida
A Páscoa nos ensina por Cristo, em Cristo e com Cristo a romper com o pecado, seja de 
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indiferença ou ódio, e ressurgirmos para uma vida nova, de zelo, de carinho, de cuidado, 
de solidariedade, comprometendo-nos com os que sofrem, como Cristo nos ensina, sem 
esperar nada em troca, amando como Cristo nos amou.

Compaixão é ter mais coração nas mãos

Aquele que ama não julga, nada exige, não acusa, mas cuida, acolhe, integra, abre as mãos, 
além de dialogar, suportar, compadecer. Já o egoísta, quer tudo para si, julga conforme 
acha e se esquece que seu olhar está embaçado pelo pecado, e cheio de maldade no 
coração.

COMPAIXÃO É TER MAIS JUSTIÇA NO CORAÇÃO

Um desafio nos dias de hoje: definir o que é justiça.  Para muitos, trata-se do que se pode 
retribuir com dinheiro, trabalho, prêmios por bom comportamento... É bom refletirmos: 
na sociedade de hoje retribuição e punição  são iguais para todos? Justiça tem muito 
a ver com misericórdia – a mais perfeita motivação de igualdade entre todos. Ambas têm 
por finalidade a defesa e a recuperação da vida. Isto se concretiza na força do perdão.

CONVITE DA CF 2020

Ao tratar da vida como DOM e COMPROMISSO, a CF nos convida a uma conversão total 
em relação à justiça que pensamos ter. Se somos discípulos missionários, temos que 
revelar em nossas atitudes o rosto da misericórdia, valorizando a vida como ato de fé.  
Jesus não se limitou a retribuir. Aliás, não merecíamos nenhuma retribuição. Mas, sim, 
formos restaurados em Cristo! Isso porque compreendemos quando erramos – e o erro 
traz conflitos para nós mesmos.
Na Parábola dos trabalhadores (reler Mt 20, 1 – 11), a reação dos adeptos à justiça da 
retribuição é de revolta. Mas o contratante olha a todos de forma integral, contribuindo 
para a restauração da dignidade perdida por falta de trabalho.

A CARIDADE, VERDADEIRO SENTIDO DA VIDA

A caridade é uma força que nos torna capazes de enfrentar os problemas de hoje. E a 
caridade social deve levar à busca de renovação das estruturas, organizações sociais e 
jurídicas em busca do bem comum. Na tradição cristã, a justiça jamais estará desligada 
da caridade – que deve animar a fé e vida dos leigos, de forma que se sinta cada um 
verdadeiramente capaz de escutar o outro, quando necessário.

QUARESMA: TEMPO DE CONVERSÃO E DESCOBERTA DA TERNURA

O caminho de conversão nos convida a promover o diálogo fraternal estabelecido pelo 
encontro. Isso é possível se abraçarmos a ternura que o Filho de Deus trouxe a todos, pela 
sua encarnação. E Cristo nos convida a participar dessa ternura. Assim somos estimulados 
a amar e cuidar. Atenção! Não existe receita pronta para tal. Existe, sim, a surpresa divina 
para quem tem o coração aberto ao dom do Espírito, que impulsiona o anunciador da 
Boa Nova ao amor pela Palavra. Exemplo de Paulo: “Agradou a Deus salvar aqueles que 
creem por meio da loucura da pregação” (1Cor 2, 14).

Para os materialistas e egoístas, a atitude de ternura num mundo marcado pela violência, 
além da indiferença ao sofrimento alheio, é loucura. E é justamente a louca e divina ternura 
que leva a Igreja a sair, caminhar pelas periferias, mesmo sujando os pés com as poeiras do 
mundo. E diante dos desafios e dos sofrimentos do próximo, não se pode perder a ternura 
pelo outro: é justo aí que o profetismo cristão deve se fazer presente.
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Um exemplo disso: Santa Dulce dos Pobres, em cujo coração pulsava tamanha ternura 
pelos pobres. Nem escolhia a quem ajudar. Simplesmente aceitava ajudar. E só Deus é 
fonte de todo bem e ternura!

ECOLOGIA INTEGRAL

Os mesmos sentimentos e atitudes devemos ter em relação à natureza. Sem deixar 
ninguém à margem da vida.  Só a ternura nos leva a atitudes de como enxergar e respeitar 
tanto as pessoas quanto a natureza. Tal consciência independente de religião. E todos 
dela precisam para continuar a viver na Casa Comum, a Terra. Um grande desafio: ser 
mais solidários como irmãos e irmãs, onde todos fraternalmente assumem a 
responsabilidade compartilhada pela Casa Comum.  Ao observarmos a natureza e 
a beleza da criação, podemos repetir como o Papa Francisco, na Encíclica “Laudato Si”: 
“Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, mãe terra, que nos sustenta e nos governa e 
produz variados frutos com flores coloridas e verduras”. 
O DESAFIO DO SENTIDO: Qual o sentido e a finalidade da vida do ser humano? De 
onde vêm os sofrimentos? Como alcançar a felicidade? Como promover a paz?

Eis um dos maiores desafios do hoje, na humanidade. Cristo nos dá pistas. Com Ele, 
aprendemos que a finalidade da vida humana é SERVIR, e construir o Reino de Deus 
entre nós, no qual o AMOR torna plena a verdadeira felicidade.   Romper com as fontes do 
sofrimento nos exige romper com projetos de poucos para poucos. Precisamos fazer um 
acordo para vivermos juntos, de forma a que todos tenham vida em abundância. (Jo 10, 10)

3ª. parte: “E CUIDOU DELE”

Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10, 33 – 34) O CUIDAR DE JESUS = disposição 
em servir. Além de recebermos o carinho divino, somos convocados a cuidar com carinho 
da vida em todas as formas de expressão: somos todos irmãos, independente da etnia, 
posição social ou nacionalidade. Por isso o discípulo missionário age com o objetivo de 
resgatar o sentido do viver no horizonte da fé cristã, proclamando a beleza da vida.

A VIDA CRISTÃ É ESSENCIALMENTE SAMARITANA

A vida traz no seu sentido mais radical o cuidado pelo outro. Para agir como o samaritano 
é preciso aprender de acordo com a conversão pregada por Jesus. Só Nele e por Ele 
aprendemos a cuidar e sermos cuidados. Nossa conversão nos leva a escolher a bacia de 
Jesus, não a de Pilatos – que demonstrou a indiferença à dor do outro. Jesus usou uma 
bacia para lavar os pés dos discípulos, sinal de cuidado e compromisso com o outro, e 
com o serviço. Redescobrindo as águas do Batismo nas águas da bacia do lava-pés, toda 
a Igreja se coloca em saída (= serviço) para servir aos que necessitam da ação generosa, 
envolvida pela ternura, sempre amparada na justiça misericordiosa. Amar a Deus significa 
ver aquele que sofre e precisa de nós.
Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. É NELE que encontramos sentido para nosso viver, 
caminhando em comunidade, pois onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ali 
ele estará (Mt 8, 20)..

Não há outro jeito de ser discípulo de Jesus sem que nos tornemos missionários do 
amor solidário com os sofredores. A ausência do sentido para a vida é fonte de grande 
sofrimento. Daí a proposta da CF 2020: “Eu vim para que todos tenham vida”.

UM COMPROMISSO COM A VIDA

O amor às pessoas favorece o encontro da plenitude com Deus. Daí nada de fecharmos os 
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olhos para o problema do irmão ou irmã. Há mais felicidade em dar do que em receber! 
(Atos 20, 35)

UM COMPROMISSO PESSOAL

Se desejamos que o mundo mude, temos que começar por nós, agindo positivamente 
no meio em que vivemos.  Devemos nos comparar a jarras sempre dispostas a darem de 
beber a quem tem sede, através da fé. Se nosso cântaro se transforma numa pesada cruz, 
lembremo-nos de Jesus na cruz, trespassado de dor, e que se entregou por amor a nós. 
Nada pode roubar nossa esperança...

Santa Tereza de Calcutá nos indica o sentido e efeito de nosso compromisso cristão: “Por 
vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no oceano. Mas o 
oceano seria menor se lhe faltasse uma gota”. Um pequeno gesto nosso pode fazer toda 
a diferença! Quando nosso coração se configura com o de Cristo torna-se capaz de dar 
sentido e plenitude à existência.

UMA RENOVAÇÃO FAMILIAR

Para alcançarmos tal objetivo, precisamos de uma catequese para preparação ao 
Matrimônio que contemple os temas da vida em família. Até mesmo, criar formação 
permanente nos grupos de reflexão em família voltados ao cuidado da vida em cada uma 
de suas etapas. 

Outra realidade: família que enfrenta problemas com filhos adolescentes, ou que tenha 
pessoas necessitadas de carinho especial. Mas, diante de quaisquer problemas com 
transtornos na vida em família, a comunidade cristã poderia pedir ajuda às pastorais da 
Diocese, se for o caso, desde que uma orientação enraizada numa fé profunda no Cristo 
ressuscitado.

PEQUENAS COMUNIDADES MISSIONÁRIAS

Inseridas num mundo em quem ninguém tem tempo para nada, pequenas comunidades 
missionárias devem acolher com afeto e ternura – um lugar do abraço, de um encontro 
fraterno em torno da Palavra e da Eucaristia. Seria o lugar da reconciliação, do perdão... 
Em plena comunhão com a Paróquia, a pequena comunidade missionária age em nome 
de Cristo, guiada pela força do Espírito Santo. E envolve-se com os problemas de sua 
localidade, acompanha os que necessitam de auxílio, frutificam o bem promovendo a 
cultura do amor, da ternura e da paz, além de celebrar sua ação como oferenda preciosa 
a Deus.

JORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Acontecerá entre os dias 26 a 28 de Março de 2020, na cidade de Assis (Itália) em que o 
Papa Francisco vai se reunir com jovens economistas e empresários do mundo todo, para 
refletir sobre uma economia fraterna que garanta a justiça misericordiosa para os pobres. 
Após o encontro, serão iniciadas reflexões em todas as Dioceses sobre as conclusões do 
encontro. A Jornada Mundial dos Pobres será na semana que antecede a Festa de Cristo 
Rei de 2020. Daí, a CF nos leva a refletir sobre a vida, Dom e Compromisso, com os olhos 
voltados para essa Jornada, destacando a triste situação dos problemas que geram a 
densa migração de refugiados.

CONCLUSÃO

Os cristãos são convidados a cultivar na oração e na fraternidade, com base no serviço 
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misericordioso, um olhar de esperança que irradie a luz da vitória de Cristo Ressuscitado, 
na certeza de que o amor terá a última palavra e vencerá todo tipo de mal.

ALGUMAS das SUGESTÕES PROPOSTAS PELA CF 2020:

Mais ousadia em nossas ações: 

- Redescobrir a beleza de pequenas comunidades; ir além das reuniões de planejamento e 
avaliação e favorecer momentos de partilha da vida e experiências pessoais.

Envolver a vida na ternura e no cuidado

- Valorizar datas importantes da sociedade na reflexão paroquial (Ex: dia da mulher, do 
meio ambiente...); promover rodas de conversas sobre problemas da realidade local.

Iniciar processos fundamentados no Evangelho:

- Redescobrir a importância da Liturgia como momento forte para experimentar o cuidado 
de Deus por nós; promover a Iniciação à Vida Cristã (fundamentada na Bíblia)

Não perder a paz por causa do joio

- Tornar a comunidade verdadeira casa de acolhida. Redescobrir a esperança como força 
que agrega o sentido da vida, sem a omissão dos leigos na participação social e política.

Festejar a Vida

- Não descuidar dos momentos importantes das pessoas (aniversários, conquistas...); 
promover ações que favoreçam a amizade entre os membros da comunidade, sejam 
passeios, confraternizações, mutirões, ações solidárias caritativas, esportes, etc...

Colaboração social – acolher

- Dar voz ativa aos pobres assistidos pela comunidade; incentivar a pastoral da escuta.

Colaboração social – Proteger

- Acompanhar e dar suporte aos pais que esperam o nascimento dos filhos ou os que 
estão em situação de doenças específicas; criar um grupo que valorize a vida e previna o 
suicídio; assumir compromisso com a justiça e solidariedade.

- Cultivar a espiritualidade da acolhida, convivência, diálogo e respeito frente ao 
crescimento de conflito, intolerância...; criar espaços de defesa dos pobres; propagar 
iniciativas em favor da paz social; favorecer a acolhida em nossas comunidades daquele 
que é diferente por pertencer a uma tradição religiosa e cultural diferente da nossa.

Boas reflexões para todos e intensas reflexões durante esse período quaresmal!

Marly Moulin Seibert
pela Equipe do Celebrando



15

20 de Fevereiro de 2020
Cor Litúrgica: Roxo – Nº 1382

“Jejum, Esmola e Oração - Caminhos 
da Misericórdia. ”

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

ano tem como tema: “Fraternidade 
e vida: dom e compromisso”, com 
o lema: “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). 
Peçamos a Deus que esta quaresma 
nos ajude a compreender que a vida 
é um enorme bem e pulsa em nossos 
corações.

03. Oração Inicial
Min. da Palavra: (Oremos) Ó Deus, 
neste dia santamente começamos a 
Quaresma com jejum e penitência de 
quem quer se converter. Com vossa 
ajuda, queremos enfraquecer  nossos 
vícios, combater nossa maldade, para 
termos vossa força e seguir vossa 
vontade, praticando o bem. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, na unidade do 
Espirito Santo.    
Ass.: Amém!

01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos para celebrar o 
Mistério Pascal de nossa fé. Nesta 
Quarta-feira de Cinzas damos início ao 
tempo da Quaresma e da Campanha 
da Fraternidade 2020. Celebrar a 
Quaresma é reconhecer a presença de 
Deus na caminhada, no trabalho, na 
luta, no sofrimento, na alegria e na dor 
da vida do povo. Por meio da oração, do 
jejum e da esmola, vamos melhorando 
nossa vida cristã no relacionamento 
com Deus, conosco mesmos e com os 
irmãos. 
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O amor do Deus 
de misericórdia que nos chama à 
conversão esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

Min. Palavra: Iniciamos, por meio desta 
celebração de cinzas, a nossa Quaresma, 
nossa caminhada de conversão para a 
Páscoa. A oração, o jejum e a esmola 
são os caminhos para quem quer viver 
com proveito este tempo quaresmal. 
No Brasil é desenvolvida, neste tempo, 
a Campanha da Fraternidade, que este 

01. Primeira Leitura
Joel 2,12-18

02. Salmo Responsorial  50(51)
Resp.: Misericórdia, ó Senhor, pois 
pecamos.

03. Segunda Leitura
2 Coríntios 5,20-6,2;
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04. Evangelho
Mateus 6,1-6.16-18

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo São Mateus.
 Ass.: Glória a vós, Senhor!

05. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

06. Imposição das Cinzas
Min. da Palavra: Com este rito 
penitencial da imposição das cinzas, 
reconheçamos nossa condição de 
pecadores. Manifestemos também 
nosso desejo de conversão, na 
esperança de que o Senhor seja 
misericordioso para conosco.
O presidente, juntamente com os ministros, 
impõem as cinzas aos fiéis, dizendo: “convertei-
vos e credes no evangelho”.

07. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, neste 
tempo de oração, jejum e penitência, 
com o coração humilde e disposto à 
mudança, apresentemos ao Deus de 
misericórdia, as nossas orações.
Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade. 
Pode ser feita a oração da Campanha da 
Fraternidade

Min. da Palavra: Senhor nosso Deus, 
rico de misericórdia, vós nos chamais 
à conversão de coração: Dai-nos a 
alegria de sermos salvos e guiai-nos 
pela força do Espírito Santo. Por Cristo 
nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Deus de misericórdia, 
de nada valeria nossa penitência sem 
o amor. Neste tempo da Quaresma, 
queremos nos converter mais. Como 
símbolo dessa decisão, apresentamos 
nossas ofertas. Fazei delas o perfume 
do amor para animar nossa penitência. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra:  Nós vos damos 
graças Senhor Deus misericordioso, 
paciente e compassivo e inclinado a 
perdoar, porque nos dais a graça de 
nos prepararmos, para celebrar, de 
coração purificado, o mistério pascal 
do vosso Filho Jesus Cristo.
Ass.: Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei!

Min. da Palavra:  Vos damos graças 
Senhor, por vosso Filho Jesus que veio 
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para nos salvar do pecado e da morte.
Ass.: Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei!

Min. da Palavra: Neste tempo de 
Quaresma, um tempo favorável, tempo 
de graça e salvação, recebemos de vós 
a força para rasgarmos o nosso coração, 
dedicando-nos à oração profunda, 
do jejum verdadeiro e à caridade sem 
limites. 
Ass.: Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei!

Min. da Palavra: Vos damos graças 
Senhor, por converter o nosso coração 
e a nossa mente tornando-nos 
misericordiosos diante das dores e 
sofrimentos de nossos irmãos e irmãs, 
vivendo uma vida nova, à semelhança 
do Cristo ressuscitado. 
Ass.: Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei!

Min. da Palavra: O amor de Cristo nos 
uniu.
Durante a Quaresma, pode-se omitir o abraço 
da paz, para realizá-lo com mais alegria na 
Páscoa.

03. Comunhão
Min. da Eucaristia:. “Agora, diz o 
Senhor, voltai para mim com todo o 
vosso coração, com jejuns, lágrimas 
e gemidos; rasgai o coração, e não as 
vestes; e voltai para o Senhor, vosso 
Deus”.  Felizes os convidados para a 
ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra, e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra:  Ó Deus, neste dia de 
Jejum, vós nos destes com fartura vossa 
Palavra e vosso Pão. Dai-nos sempre, 
toda a vida, um coração penitente e 
a graça da oração e da conversão. Só 
assim é que podemos vencer o mal, o 
pecado e agradar-vos sempre mais. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém.

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Rezemos com 
confiança a oração que o Senhor nos 
ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja sempre convosco.

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!
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Min. da Palavra: Ide em Paz, e o  
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

orientações do manual da CF 2020 
ou da Cartilha do Círculo Bíblico.

A CF 2020 toma como referência a 
Parábola do Bom Samaritano (Lucas 
10, 25-37). O Sacerdote e o Levita 
desviam-se do homem ferido, pois 
não tinham tempo para ele, porém 
o Samaritano aproxima-se da 
vítima e, movido pela compaixão, 
gasta seu tempo, ficando com 
ele à noite na hospedaria. No dia 
seguinte, paga as despesas da 
sua estadia e promete retribuir ao 
dono da hospedaria tudo o que por 
ventura gastasse a mais para cuidar 
daquele que sofreu o assalto. Essa 
postura inesperada do Samaritano 
contém o centro do ensinamento 
de Jesus: o próximo não é apenas 
alguém com quem possuímos 
vínculos, mas todo aquele de 
quem nos aproximamos.  Não 
é a Lei, ou outros vínculos  que 
estabelecem as prioridades, mas 
a compaixão, que impulsiona a 
fazer pelo outro aquilo que nos 
é possível, rompendo com toda 
indiferença. A lei maior é o amor. 
Ser capaz de sentir compaixão é 
a chave da obediência à vontade 
de Deus, que ama toda a criação: 
Servir! Ver! Sentir, ter compaixão 
e cuidar é o autêntico Programa 
Quaresmal.

Ritos Iniciais

• Durante o tempo quaresmal, 
o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, com poucos 
instrumentos e poucas flores e 
enfeites.

• Preparar um local de destaque 
para o cartaz da Campanha 
da Fraternidade, que não seja 
no presbitério, e assim possa 
permanecer durante todo o tempo 
quaresmal.

• Rito penitencial é substituído pela 
imposição das cinzas. 

• Valorizar o canto da Campanha 
nos ritos finais da celebração, 
e, principalmente, nos Círculos 
Bíblicos.

• Uma pessoa entra com um 
recipiente com as cinzas, sendo 
colocada próximo à cruz.

• No Tempo Quaresmal, omite-se o 
Glória e o aleluia.

Rito da Palavra

• Durante a homilia, o ministro pode 
fazer uma breve explanação sobre 
o tema e o lema da CF 2020.

Ritos Finais

• Convocar a comunidade a 
rezar a Via sacra, pode seguir as 

Introdução: A liturgia da Quarta-feira 
de cinzas abre o Tempo da Quaresma. A 
imposição das cinzas foi introduzida na 
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exílio de Babilônia, aludiria a invasões 
de exércitos inimigos; se é posterior, 
tratar-se-ia de alguma praga agrícola. 
Joel não se detém a denunciar os 
pecados concretos do povo, como é 
costume dos grandes profetas. Diante 
da enorme calamidade apresentada 
como castigo divino, o profeta apela 
para uma sincera conversão, a começar 
pela dos sacerdotes.

Segunda Leitura: Paulo nos convoca, 
em nome de Cristo, a nos deixar 
reconciliar com Deus, a não deixar 
passar em vão a sua graça . E o Senhor 
nos diz: “no momento favorável eu te 
escutei, no dia da salvação eu te ajudei”. 
“É agora o momento favorável, é agora 
o dia da salvação”. O movimento 
da reconciliação começa com a 
iniciativa divina. Cabe a nós deixar-nos 
reconciliar com ele.

Evangelho: No Evangelho, no 
contexto do Sermão da Montanha, 
Jesus nos fala ao coração, lembrando a 
transparência e a veracidade de nossos 
atos, a sinceridade do coração e a 
honestidade de nossas práticas. Jesus 
dá um conselho de ouro: na medida do 
possível, só o Pai veja e saiba o bem que 
fazemos. Aí está o segredo do homem 
justo e santo.
A esmola, o jejum e a oração são 
conselhos muito antigos e considerados 
um caminho de ascese espiritual. Eles 
sempre foram propostos pelos mestres 
nos ensinamentos aos seus discípulos e 
seguidores.

Equipe do Celebrando

liturgia só no século X, convertendo-se 
com o jejum em práticas fundamentais 
de penitência. Mas a bênção e a 
imposição das Cinzas são práticas 
penitenciais muito antigas.
Nos primeiros séculos da Igreja, os 
cristãos, que haviam prejudicado a 
comunidade cristã com escândalos 
públicos, expiavam-nos, durante a 
Quaresma. No começo, recebiam 
as cinzas sobre as suas cabeças, em 
sinal de humildade, e, a seguir eram 
acompanhados à porta da igreja. Até 
Quinta-feira Santa, não participavam 
nas assembleias da comunidade, mas 
permaneciam no átrio, em sinal de 
penitência.
A cinza, tem desde seus inícios, o 
objetivo de recordar nossa condição 
terrena . Não somos Deus, como 
pretenderam Adão e Eva ao aceitar 
o conselho da serpente. E a serpente 
continua tão solta como o egoísmo 
pessoal e social de pensar só em 
interesses particulares acima dos de 
Deus e dos irmãos. São quarenta dias 
para fazer morrer tudo aquilo que nos 
impede de ressuscitar com Cristo e de 
partilhar a vida com os demais.

Primeira Leitura: Começa a Quaresma 
com um forte apelo à conversão e 
de esperança no perdão do Senhor, 
extraído do final da primeira parte do 
livro do profeta Joel. Num estilo solene 
e apocalíptico, fala de uma invasão 
de gafanhotos medonhos, mas sem 
ficar claro se fala em sentido próprio 
ou figurado. Se a obra é anterior ao 
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irmãos ou viver egoisticamente para 
nós mesmos? Estamos num tempo de 
conversão e vigilância. Reconheçamos 
sermos pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai.
Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso 
tenha compaixão e misericórdia de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
Ass.: Amém!

04. Glória
(omite-se)

05. Oração Inicial
(breve momento de silêncio para que cada 
um coloque a intenção de seu coração)

Min. da Palavra: Deus misericordioso, 
concedei-nos a graça de ao longo 
desta Quaresma, podermos progredir 
no conhecimento de Jesus Cristo e 
corresponder ao seu amor por nós, 
por uma vida santa segundo seu 
Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

1º DOMINGO DA QUARESMA

01 de Março de 2020  
Cor Litúrgica: Roxo - Nº 1383

“Dai-me de novo a alegria de ser salvo”.

Refrão Orante:
Volta, meu povo, ao teu Senhor / e 
exultará teu coração. / Ele será teu 
condutor, //: tua esperança de salvação!

01 Motivação
Animador: A Quaresma é um tempo 
favorável para aprofundar o Plano de 
Deus e rever a nossa vida cristã. Somos 
convidados pelo Espírito ao deserto 
da Quaresma para nos fortalecer nas 
tentações de ontem e de hoje, e que 
nos afastam dos planos de Deus. 
Aprendamos com Jesus a superar 
as tentações encontradas em nosso 
caminho. 
Canto / procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que a graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, 
o amor misericordioso do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Como seguidores 
de Cristo, somos constantemente 
tentados: seguir Jesus ou seguir as 
ilusões do mundo; amar a Deus e aos 

Refrão à Palavra:
Nós vivemos de toda palavra, / que 
procede da boca de Deus. // É palavra 
de vida e verdade, / que sacia toda a 
humanidade.
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01. Primeira Leitura
Gênesis 2,7-9;3,1-7

02. Salmo Responsorial: 50(51)
Resp.: Piedade, ó Senhor, tende 
piedade, / pois pecamos contra vós.

03. Segunda Leitura
Romanos 5,12-19

04. Canto de Aclamação
Louvor e glória a ti, Senhor, / Cristo, 
palavra de Deus, / Cristo, palavra de 
Deus.
-O homem não vive somente de pão, / 
mas de toda palavra da boca de Deus 
(Mt 4,4).

05. Evangelho
Mateus 4,1-11

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo 
Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Min. da Palavra não se deve estender por 
mais de dez minutos. 

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: É crendo em Deus que 
vencemos as tentações. Confirmemos 
a nossa fé: Creio em Deus Pai...

08. Oração da Comunidade
Min. da Palavra: Pedi e vos será dado. 
Façamos subir até Deus os nossos 
pedidos pelas necessidades da Igreja e 
do mundo. 

Min. da Palavra: Tudo isso vos 

pedimos, ó Pai, em nome de vosso 
Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para 
sempre.
Ass.: Amém!

01. Partilha
Min. da Palavra: Apresentemos a 
nossa vida e os bens que recebemos 
da bondade de Deus.
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de misericórdia, 
com nossa partilha, dizemos que 
não aceitamos o mundo dos que só 
pensam em ter. Dividindo os nossos 
bens construiremos um mundo de 
amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

Momento em que o Min. da Eucaristia entra 
com a reserva eucarística, enquanto se canta 
um refrão apropriado, ou se permanece em 
silêncio.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Para restabelecer 
a nossa comunhão com Deus, 
precisamos vencer as tentações. João 
Batista clamou no deserto; “Preparai ao 
Senhor uma estrada”.
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que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. 

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Não só de pão vive 
o homem, mas de toda palavra que 
procede da boca de Deus. Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor. Eis 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo. 
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Deus, nosso Pai, 
nós vos bendizemos por Jesus, que, 
jejuando no deserto, mostra-nos ser 
possível fortalecer a fé e tornar fértil a 
aridez da existência. Ele nos ensina a 
vencer as tentações que nos afastam 
do vosso reino. Nós vos pedimos: dai-
nos força e resistência para seguir o 
exemplo do vosso Filho e libertar-nos 
de todos os ídolos que querem nos 
alienar e dominar. Que o alimento 
de vossa palavra nos afaste de toda 
tentação. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto: Pregão Quaresmal (Dom 
Reginaldo Veloso – ODC pag. 315)

01. João Batista clamou no deserto:
“Preparai ao Senhor uma estrada,
Eis que o reino de Deus está perto,
Escutai, geração transviada!”

02. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
Batizado por João no Jordão,
Inaugura o reino do Pai,
Com este santo e solene pregão:
Mudai de vida, mudai, convertei-
vos de coração! / Fazei a vontade do 
Pai, amai, servi aos irmãos, / fazei a 
vontade do Pai, lutai por um mundo 
de irmãos; / fazei a vontade do Pai, o 
chão é de todos, e o pão!  

03. Pentecostes foi naquele dia,
Que os apóstolos se animaram
Pelo Espírito Santo de Deus
E à multidão anunciaram: 

04. Escutai, ó Igreja de Deus:
Eis, o tempo da graça chegou,
É o Senhor da justiça que passa,
Sua Páscoa entre nós começou!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Não cair em tentação 
significa estar atento, vigilante e 
perseverante nos rumos da vida. 
Rezemos com amor e com confiança a 
oração que nos aproxima do Pai, com 
seu filho, Jesus Cristo, em unidade com 
toda a Igreja, com os irmãos e irmãs.
Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Bem-aventurados os 

01. Avisos / compromissos da 
comunidade.
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02. Homenagens: aniversariantes / 
visitantes.

03. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós! 

Min. da Palavra: O Senhor Jesus Cristo, 
modelo de oração e de vida, guie-vos 
nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão, sustente-vos na 
luta contra todas as tentações, para 
poderes celebrar a vitória da Páscoa.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, não só 
de pão vive a pessoa humana, mas de 
toda palavra que sai da boca de Deus. 
Ide em paz, empenhem-se no cuidado 
da vida e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto final

Após a Homilia;
Jesus, apoiando-se na Palavra de 
Deus, sai vitorioso da provação. A 
comunidade pode, neste dia, fazer um 
rito de adesão à Palavra:

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, 
diante do Cristo que venceu o tentador 
e permaneceu fiel ao plano do Pai, 
somos chamados a renovar nossa 
disposição em escutar e praticar a 
Palavra como um compromisso de 
exercício quaresmal. Por isso, pergunto: 

Min. da Palavra: Vocês querem, neste 
tempo da Quaresma, dedicar mais 
tempo à leitura da Sagrada Escritura 
e assim se alimentarem da Palavra de 
Deus?
Ass.: Sim, queremos.

Min. da Palavra: Vocês querem, 
neste tempo da Quaresma, fazer um 
esforço decidido de permanecer firmes 
na obediência e na fidelidade aos 
desígnios do Pai?
Ass.: Sim, queremos.

Min. da Palavra: Deus, que inspirou 
este bom propósito, os conduza sempre 
mais no caminho do Evangelho.
Ass.: Amém. 

• Incentivar a comunidade a se 
comprometer, neste dia, a fazer 
algum tipo de penitência durante 
toda a Quaresma e a observar os 
exercícios quaresmais:

01 – O jejum (com a cabeça 
perfumada): orienta-nos a dar mais 
atenção à Palavra de Deus. Quando 
fazemos jejum, ficamos com fome. E a 
fome que sentimos, quando fazemos 
jejum, simboliza bem (evoca) a fome 
que temos da Palavra de Deus. 

• Na organização do espaço 
celebrativo, destacar a cruz como 
sinal que ilumina a caminhada 
quaresmal e assinala que as 
tentações serão vencidas pela 
vitória da vida, que brota da 
morte e da ressurreição de Cristo 
crucificado.

• A procissão de entrada com a 
cruz processional e o cartaz da 
Campanha da Fraternidade, 
que será colocado em local de 
destaque.

• A liturgia da Palavra seja bem 
preparada.
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02 - Prática da caridade: procurar 
corrigir e aperfeiçoar, à luz da Palavra 
de Deus, no jeito de tratar as pessoas e 
com elas nos relacionarmos, sobretudo 
as mais pobres e sofredoras, corrigindo 
também nosso modo de ajudá-las a 
viver com dignidade.

03 – Vida de oração: na forma de 
súplicas, pedidos de perdão, intercessão, 
agradecimento, compromissos de fé, 
melhor participação na comunidade, 
etc.

o paraíso a seu modo. Rompendo 
com o projeto de Deus, sentiu-se nu, 
despojado dos dons de Deus, incapaz 
de ser feliz. A finalidade do autor não 
é uma descrição histórica ou científica, 
mas uma catequese sobre a origem do 
mundo e da vida.
- O homem vem da terra, no entanto 
recebe também o sopro de Deus. 
- Deus criou o homem para ser feliz, 
em comunhão com Ele, e indica-lhe 
o caminho da imortalidade e da vida 
plena.
- A escolha errada do homem, desde 
o início da história, destrói a harmonia 
no mundo e é a origem do mal.
- “Jardim, plantas, água abundante”: 
é o ideal de felicidade desejado por um 
povo que vive os rigores do deserto 
árido. 
- “Árvore da vida”: símbolo da 
imortalidade concedida ao homem.
- “Árvore do conhecimento do bem e 
do mal”: representa a autossuficiência 
de quem busca a própria felicidade 
longe de Deus.
- “Nus”: Despojados da dignidade 
inicial. 
- “A serpente”: representa a religião 
Cananeia, que cultuava a serpente. 
Por ela, os israelitas eram tentados a 
abandonar o caminho exigente da 
lei. É símbolo de tudo o que afasta os 
homens de Deus e de suas propostas.

Segunda Leitura
A segunda leitura nos propõe dois 
exemplos: Adão e Jesus. Adão 
representa o homem que escolhe 
ignorar as propostas de Deus e decidir, 
por si só, os caminhos da salvação e 
da vida plena; Jesus é o homem que 
escolhe viver na obediência a Deus. 
O esquema de Adão gera egoísmo, 
sofrimento e morte; o esquema de 
Jesus gera vida plena e definitiva. 

Introdução: 
Neste primeiro domingo da Quaresma, 
com Jesus, somos conduzidos pelo 
Espírito ao deserto. A Quaresma, tempo 
especial de reflexão e conversão, é uma 
ocasião privilegiada para rever nosso 
modo de agir, tomar novas decisões, 
promover mudanças significativas em 
nossas vidas. Jesus nos ensina a vencer 
as tentações apoiando-nos sempre na 
certeza e na luz da Palavra de Deus e 
na sua graça, que ele nos ensinou a 
pedir na oração do Pai Nosso: “não nos 
deixeis cair em tentação” e “livrai-nos 
do mal”. Se grandes forem as tentações, 
bem maior deve ser nosso empenho 
em ouvir a Palavra de Deus e colocá-
la em prática, pois o Senhor Jesus ao 
vencer as tentações no deserto, nos 
convida a agir da mesma forma.

Primeira Leitura
A primeira leitura apresenta a tentação 
de Adão e Eva: Deus criou o homem 
para a felicidade e para a vida plena. No 
entanto o homem preferiu construir 
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Evangelho
O evangelho narra as tentações de 
Jesus. Na sua quaresma no deserto, 
Jesus é tentado três vezes a abandonar 
o plano de Deus e procurar outros 
caminhos, mas Ele se recusa. Esse relato 
não é uma reportagem histórica, mas 
uma catequese, cujo objetivo é mostrar 
que também Jesus foi tentado, mas foi 
fiel à vontade do Pai. Os quarenta dias 
simbolizam os anos passados por Israel 
no deserto. Jesus revive a experiência 
da fome e da confiança do povo na 
Providência divina. Mateus sintetiza 
em três tentações todas aquelas 
provas, que Jesus enfrentou e venceu 
durante toda a sua vida: 

01 – “Tentação da abundância 
(riqueza)”: Jesus é tentado a 
transformar as pedras em pães, como 
no tempo do Maná. Jesus vence a 
prova, demonstrando a necessidade 
essencial de alimentar-se da Palavra de 
Deus: “Nem só de pão vive o homem”...

02.“Tentação do prestígio”: Jesus 
poderia ter escolhido um caminho 
de êxito fácil, mostrando o seu poder 
através de gestos espetaculares e 
sendo admirado e aclamado pelas 
multidões. Jesus rejeita todo o desejo 
de prestígio e afirma: “Não tentarás o 
Senhor teu Deus”. Não força Deus para 
solucionar magicamente problemas 
humanos. 

03 – “Tentação do poder”:Jesus 
poderia ter escolhido um caminho 
de poder, de domínio. Ele rejeita 
essa tentação, afirmando: “Só a Deus 
adorarás”.

As três tentações apresentadas 
são faces de uma única tentação: 

ignorar as propostas de Deus e 
escolher um caminho pessoal. 
Jesus recusou a tentação do pão, da 
glória e do poder... Para Ele, só uma 
coisa é verdadeiramente decisiva e 
fundamental: a comunhão com o Pai 
e o cumprimento obediente do seu 
projeto... Na Palavra de Deus, encontra 
a força e a resposta para vencê-las. 

As tentações continuam ainda hoje... 
Ainda hoje somos tentados a esquecer 
as propostas de Deus e seguir outros 
deuses. A Quaresma é um tempo 
favorável para rever quais os ídolos, 
que adoramos no lugar de Deus e 
que condicionam as nossas decisões e 
opções.

As tentações de ontem e de hoje, são 
fundamentalmente as mesmas: 

01 – “Tentação da riqueza”:de 
ter mais: dinheiro, bens, conforto, 
comodidade... Até recusamos 
compromissos voluntários, pois podem 
prejudicar o conforto...achando que 
para sermos felizes, basta ter muitos 
bens...

02 – “Tentação do prestígio e da 
fama”: Adoramos ser elogiados, 
aparecer... Até exigimos de Deus 
sinais do seu amor: E se o milagre não 
acontece, a nossa fé vacila!...

03 – “Tentação do poder”: Procuramos 
o poder a todo custo e exercemos com 
prepotência... em todos os ambientes...

As tentações continuam ainda.

Qual é a nossa atitude diante delas?

Pe. Antônio Geraldo Dalla Costa CS

Equipe do Celebrando
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Ou
Rezado:
Min. da Palavra: Senhor, que na água 
e no Espírito nos regenerastes à vossa 
imagem, tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!

Min. da Palavra: Cristo, que enviais 
o vosso Espírito para criar em nós um 
coração novo, tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!

Min. da Palavra: Senhor, que nos 
tornastes participantes do vosso Corpo 
e do vosso Sangue, tende piedade de 
nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, rico em misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

04. Oração Inicial 
(momento de silêncio para que cada um coloque 
a intenção de seu coração)
Min. da Palavra: Ó Deus, que hoje 
mandais ouvir sempre vosso Filho e 
seguir o que Ele diz, alimentai-nos com 
vossa Palavra e fazei que a fé nos ajude 
a ver em seu rosto de homem a vossa 
glória, que enche o mundo de alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

2º DOMINGO DA QUARESMA

08 de Março de 2020  
Cor Litúrgica: Roxo - Nº 1384

“Este é meu filho amado, escutai-o.”

Refrão meditativo, para interiorização: 
Eis o tempo de conversão, eis o dia 
da salvação: ao Pai voltemos, juntos 
andemos, eis o tempo de conversão. 
(bis)

01. Motivação
Animador: No segundo Domingo da 
Quaresma, a Palavra de Deus define o 
caminho que o verdadeiro discípulo 
deve seguir: é o caminho da escuta 
atenta de Deus e dos seus projetos, da 
obediência total e radical aos planos 
do Pai. 
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Reunidos para 
celebrar, façamos o sinal da nossa fé:  
Em nome do Pai...
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A graça e a paz de 
Deus, nosso Pai, que nos dá esta Santa 
quaresma, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!
  
03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Em Jesus Cristo, o 
justo, que intercede por nós e nos 
reconcilia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para que o 
Senhor tenha piedade de nós. (Pausa)
Breve momento de silêncio
Canto penitencial
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Seguem as preces preparadas pela 
comunidade, de acordo com sua realidade.
Após as preces rezar juntos a Oração da 
CF2020

Min. da Palavra: Pai, atendei nossos 
pedidos, aqueles apresentados em voz 
alta e os que ficaram no silêncio de 
cada coração. Por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura
Gênesis 12,1-4a

02. Salmo Responsorial: 32/33
Resp.: “Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, venha a vossa salvação!”

03. Segunda Leitura
2Timóteo 1,8b-10

04. Aclamação ao Evangelho
Louvor a vós ó Cristo rei, rei da 
eterna glória, rei da eterna glória:
Numa nuvem resplendente, fez-se 
ouvir a voz do Pai: Eis meu filho muito 
amado, escutai-o todos vós.

05. Evangelho
Mateus 17,1-9

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
10 minutos.

07. Profissão de Fé
Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Elevemos 
humildemente nossas preces ao 
Senhor, pedindo:
Resp.: Salvai, Senhor, o vosso povo.

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Senhor, diante do 
vosso altar comprometemo-nos a amá-
Lo, andar em vossos caminhos e viver 
conforme a vossa Palavra. Escolhemos 
viver em fraternidade, escutar a vossa 
voz e a permanecermos sempre fiéis 
aos vossos mandamentos porque só 
Vós sois nossa salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas enquanto todos 
cantam um refrão próprio, para acompanhar 
a entrada solene do Santíssimo.

Sugestão de refrão eucarístico: CF2011 
(Comunhão)
“Este é meu Filho muito amado: 
Escutai-o todos vós!”
Então o vosso coração se alegrará, e 
em vossos olhos brilhará a sua luz! 
(bis)

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
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que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Como filhos e filhas 
do Deus da Paz, saudai-vos com um 
gesto de comunhão fraterna. 
Canto opcional

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Eu sou a luz do 
mundo, quem me segue não andará 
nas trevas. Felizes os convidados para a 
ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final (silêncio)
Min. da Palavra: Nós comungamos, 
Senhor Deus, no mistério da vossa 
glória, e nos empenhamos em render-
vos graças, porque nos concedeis, 
ainda na terra, participar das coisas do 
céu. Por Cristo nosso Senhor.  
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Com Jesus Eucarístico 
sobre o altar, bendigamos ao Deus de 
nossas vidas.
Sugestão de canto para a louvação (pode ser 
proclamado):
Para nós é um prazer bendizer-te, ó 
Senhor,
Celebrar o teu amor, por Jesus teu bem 
querer.
Te louvamos, ó Senhor, pela nossa 
longa história
Que revela tua glória, teu poder 
libertador.
Hoje o sangue semeado frutifica em 
louvação,
Pois não há libertação, sem o sangue 
derramado.
Hoje o tempo é de graça, de oração e 
de partilha,
De seguir Jesus na trilha de uma cruz 
que  livra e salva.
Finalmente a nossa boca se abra por 
teu Filho,
E seguindo o seu ensino, o teu santo 
nome invoca. Amém!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: De mãos dadas como 
demonstração de Fraternidade em 
nossa vida de comunidade, ousamos 
dizer: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens
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crianças (filhos ou não), trazerem o 
Lecionário na procissão de entrada.

Rito Penitencial

• Quem preside convida a uma 
revisão de vida diante da Palavra 
de Deus.

Rito da Palavra

• Ligar a Palavra com a celebração e 
tempo litúrgico em que vivemos, 
em especial, com o tema da 
CF2020. Nela, entramos em 
relação amorosa com o Senhor 
e recebemos, em comunidade, a 
força divina. Contemplando Cristo 
companheiro de nossa caminhada 
e de nossas lutas, reconhecendo-O 
como Filho amado do Pai, 
assumimos com Ele a dinâmica da 
transfiguração de nossa realidade: 
transformando as dificuldades e 
dores de nossos irmãos e de toda 
a natureza, que chora,  em vida 
plena na presença de Deus.

• “Este é meu Filho amado, escutai-o”. 
O que o Filho nos diria hoje, dentro 
da realidade temporal em que 
vivemos? Tenho encontrando 
Jesus na vida e nas dores do meu 
irmão? Tenho conseguido ajudar 
na transformação (transfiguração) 
do mundo em que vivo?

• Lembrando da Caminhada do Ano 
Missionário Jovem da Diocese de 
Cachoeiro, segue a sugestão para 
as preces:

Resposta: Senhor, animai nossas 
comunidades em missão.
Ensinai-nos a Vos servir assim como fez Vosso 
Filho Jesus, servindo a todos, sobretudo aos 
pobres, excluídos e abandonados de nossa 
sociedade, rezemos:

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: O Senhor Jesus Cristo, 
modelo de oração e de vida, guie-vos 
nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Espírito de 
sabedoria e fortaleza vos sustente na 
luta contra o mal para poderem com 
Cristo celebrar a vitória da Páscoa.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Levai a todos a Palavra 
de Deus, vivendo com fraternidade. Ide 
em paz que o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

Ritos Iniciais

• Manter a cruz em destaque 
enlaçada com um pano roxo.

• Manter o caráter de sobriedade 
no espaço celebrativo, inclusive 
quanto às músicas e os 
instrumentos.

• Considerando o chamado de 
Abraão, acompanhado de sua 
esposa (Sara), servos, escravos, 
sugerimos se possível um casal e 
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seria nossa atitude (considerando a 
realidade de 3500 anos atrás)?

Segunda Leitura: Paulo preso e 
aguardando a hora da execução, 
escreve esta carta a Timóteo, seu filho 
na fé, para encorajá-lo a permanecer 
firme apesar de toda provação (“A 
criação geme em dores de parto”Rm 
8,22). Pois a Graça do Senhor é dádiva 
e não virtude do cristão, e esta graça 
já nos foi concedida. Qual tem sido a 
nossa resposta? Somos agradecidos, 
e corresponsáveis na manutenção da 
ordem social?

Evangelho: Depois de terem ouvido 
falar do “caminho da cruz” e de terem 
constatado aquilo que Jesus pede aos 
que O querem seguir, os discípulos 
estão desanimados e frustrados. A 
aventura em que apostaram parece 
encaminhar-se para um grande 
fracasso - nessa cruz que irá ser 
plantada numa colina de Jerusalém 
estarão os seus sonhos de glória, de 
honras, de triunfos -  e perguntam-se  
se vale a pena seguir um mestre que 
nada mais tem para oferecer do que a 
morte na cruz.
É neste contexto que Mateus coloca 
o episódio da transfiguração. A cena 
constitui uma palavra de ânimo para os 
discípulos (e para os crentes, em geral), 
pois nela manifesta-se a glória de Jesus 
e atesta-se que Ele é – apesar da cruz 
que se aproxima – o Filho amado de 
Deus. Os discípulos recebem, assim, 
a garantia de que o projeto que Jesus 
apresenta é um projeto que vem de 
Deus; e, apesar das suas próprias 
dúvidas, recebem um complemento de 
esperança que lhes permite “embarcar” 
e apostar nesse projeto.

Equipe do Celebrando

Rito de Agradecimento

• Convidar as famílias a se aproximarem 
do altar para oferecer: os dons para 
o serviço da fraternidade na vida da 
comunidade.

Ritos Finais

• Dar destaque à frase: “Este é meu 
filho amado, escutai-o”

A CF 2020, ao tratar da vida 
como Dom e Compromisso, nos 
convida-nos a uma conversão 
pessoal, comunitária, social e 
conceitual em relação à justiça 
que nutrimos. A missão do 
discípulo missionário de Jesus 
Cristo é revelar ao mundo o rosto 
da misericórdia.

Introdução: No segundo Domingo da 
Quaresma, a Palavra de Deus define o 
caminho que o verdadeiro discípulo 
deve seguir: é o caminho da escuta 
atenta de Deus e dos seus projetos, da 
obediência total e radical aos planos 
do Pai.

Primeira Leitura: Abraão já havia 
vivido muitas experiências de vida, 
quando pensava em acalmar e viver 
os últimos dias! Vem o chamado de 
Deus: “Saia de sua terra, do meio de 
seus parentes e da casa de seu pai, e 
vá para a terra que eu lhe mostrarei...” 
Se recebêssemos essa ordem de Deus, 
sair de nossa comunidade e ir para 
uma terra distante desconhecida, qual 



31

Min. da Palavra: Cristo, que quisestes 
ser levantado da terra para atrair-nos a 
vós, tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!

Min. da Palavra: Senhor, que nos 
submeteis ao julgamento da vossa cruz, 
tende piedade de nos
Ass.: Senhor tende piedade de nós!

Min. da Palavra: Ó Deus, rico em 
misericórdia, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
Ass.: Amém!  

04. Glória (omite-se)

05. Oração Inicial (pausa silenciosa)
Min. da Palavra: 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. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém! 

3º DOMINGO DA QUARESMA

15 de Março de 2020 
Cor Litúrgica: Roxa – Nº. 1385 

“Deus oferece ao Homem 
a Felicidade Completa.”

Refrão meditativo: “O teu amor em nós será 
manancial, de água boa a jorrar; pra nossa 
sede estancar” (ODC, pg 279)

01. Motivação
Animador: A cada domingo que 
celebramos, ecoa mais forte o convite 
à conversão. Deus quer que a vida 
plena aconteça para todos. Neste 3.º 
domingo da Quaresma, ouçamos 
ao apelo: “se hoje ouvirdes a voz do 
Senhor não fecheis o vosso coração”. 
Canto / procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor que nos 
chama à conversão e encaminha 
nossos corações para o amor de Deus, 
esteja sempre convosco. 
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Jesus convida-nos à 
conversão. Reconheçamos as nossas 
falhas epeçamos perdão.
Breve momento de silêncio

Min. da Palavra: Senhor, que fazei 
passar da morte para a vida quem ouve 
a vossa palavra, tende piedade de nós
Ass.:  Senhor, tende piedade de nós!

01. Primeira Leitura
Êxodo 17,3-7
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fazei-nos saborear a Sua graça e levar 
a todos os homens essa alegria, por 
Cristo Jesus, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

02. Salmo Responsorial: 94 (95)
Resp.: “Se hoje ouvirdes a voz do 
Senhor, não fecheis os vossos corações.”
.
03. Segunda Leitura
Romanos 5,1-2.5-8

04. Aclamação ao Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo 
palavra de Deus.
Senhor, Vós sois o Salvador do mundo: 
dai-nos a água viva, para não termos 
sede.

05. Evangelho
João  4,5-42

Min. da Palavra:  O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra:  Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo 
João. 
Ass.: Glória a vós, Senhor! 

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 
dez minutos. 

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra:  Creio em Deus Pai...
(Convidar a assembleia a renovar a sua fé com 
as mãos estendidas para o lecionário, conforme 
sugestão nas orientações)

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Ao Pai misericordioso 
e de bondade, que vem em nosso 
auxílio, dirijamos as nossas preces.
Segue as preces preparadas pela comunidade, 
encerrando com a oração da CF/2020

Min. da Palavra:  Senhor, que nos 
destes em Cristo a fonte da água viva, 
que mata a sede dos nossos corações, 

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de misericórdia, 
vosso Filho nos dá água da vida. Por isso 
não basta ter nome de católico, nem 
mesmo participar dos sacramentos. É 
preciso que nos convertamos cada dia, 
vivendo o nosso batismo. Eis nossos 
dons, símbolo de nossa conversão. 
Tocai e transformai os nossos corações. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém! 

Momento em que o Min. da Eucaristia deve buscar 
a reserva eucarística e a assembleia se colocar em 
silêncio ou entoar um refrão meditativo.
Sugestão: Comigo irá cear, o pão da vida ter, 
quem até o fim fiel permanecer (bis)

02. Louvação
Min. da Palavra:  A nossa proteção 
está no nome do Senhor.               
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração. 
Ass.:  Que chegue até vós o meu 
clamor!

Min. da Palavra:  O Senhor esteja 
convosco. 
Ass.: Ele está no meio de nós! 

Min. da Palavra: Cantemos bendizendo 
aos nosso Deus.

1. Bendigamos ao Deus uno e trino,/ 
dando graças, cantando este hino:/ 
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Com carinho, norteias a vida/ rumo à 
terra pra nós prometida!

Bendito sejas tu,/ Pai da 
misericórdia!/ Bendito sejas tu,/ Pai 
da misericórdia!

2. Enviaste a nós o teu Filho,/ que se 
fez doação em martírio./Nos abriste 
do êxodo a estrada,/ conduzindo à 
montanha sagrada.

3. Neste tempo à mudança propícia,/ 
corrijamos o erro e o vício!/ Penitência, 
jejum e oração/ são caminhos para a 
conversão!

4. Recordamos, Senhor, tua herança:/ 
somos povo da nova aliança!/ Rumo 
à Páscoa, seguindo seus passos,/ nos 
acolhe-nos com festa e abraço!

5. Suba aos céus hoje, em prece,/ o 
louvor dos que plantam justiça e vigor./ 
Mãos se elevam já em oração,/ em sinal 
de fraterna união!

Min. da Palavra:    A paz do Senhor 
esteja sempre convosco. 
Ass.: O amor de Cristo nos uniu! 

Min. da Palavra: Vamos recordar de 
tantos irmãos que necessitam de paz, 
e num breve momento de silêncio, 
levemos a eles o nosso abraço de paz 
através de nossa oração.

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Comamos do 
alimento que nos faz frutificar. Felizes 
os convidados para a ceia do Senhor. 
Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...
Canto / procissão 

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó  Deus,  tendo 
recebido o penhor do vosso mistério 
celeste, e já saciados na terra com o 
pão do céu, nós vos pedimos a graça 
de manifestar em nossa vida o que o 
sacramento realizou em nós.  Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Avisos / compromissos da 
comunidade.  
02. Homenagens: aniversariantes / 
visitantes. 
 
03. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: O Senhor Jesus Cristo, 
modelo de oração e de vida, guie-vos 
nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão. 
Ass.: Amém.!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: “Senhor... dá-me desta 
água, para que eu não sinta mais sede” 
(Jo 4, 15). Confiantes rezemos juntos: Pai 
nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!



34

Min. da Palavra: O Espírito de 
sabedoria e fortaleza vos sustente na 
luta contra o mal, para poderdes com 
Cristo celebrar a vitória da Páscoa. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra:  Abençoe-vos Deus 
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Mudai a vossa vida 
em sinal de conversão. Ide em paz e 
que o Senhor vos acompanhe. 
Ass.: Graças a Deus!  

Introdução: O apóstolo S. João 
conta-nos com muito pormenor este 
encontro de Jesus com a samaritana. É 
uma lição importante para a nossa vida, 
que devemos imitar, sobretudo neste 
tempo santo da Quaresma. Jesus não 
despreza aquela mulher, samaritana e 
pecadora. Estava cansado da viagem, 
mas preocupa-Se com a salvação 
daquela alma. Começa por lhe pedir 
um favor: – dá-Me de beber.

Primeira Leitura:  
Este episódio é um episódio 
paradigmático, que reproduz as 
vicissitudes e as dificuldades da 
caminhada histórica do Povo de Deus. 
Desde que o Povo fugiu do Egito, até 
chegar a este lugar (Massa/Meribá, 
segundo os autores do relato), Deus 
manifestou, de mil formas, o seu amor 
por Israel… No episódio da passagem 
do mar (cf. Ex 14,15-31), no episódio da 
água amarga transformada em água 
doce (cf. Ex 15,22-27), no episódio do 
maná e das codornizes (cf. Ex 16,1-
20), Deus mostrou o seu empenho em 
conduzir o seu Povo para a liberdade 
e em transformar a experiência de 
morte numa experiência de vida… 
mostrou, sem margem para dúvidas, 
estar empenhado na salvação do seu 
Povo. Depois dessas experiências, 
Israel já não devia ter qualquer dúvida 
sobre a vontade salvadora de Deus 
e sobre o seu projeto de libertação. 
No entanto, não é isso que acontece. 
Diante das dificuldades da caminhada, 
o Povo esquece tudo o que Deus já fez 
e manifesta as suas dúvidas sobre os 

• Na procissão de entrada, além 
da cruz, levar jarros de água e 
despejar num lugar previamente 
preparado. Um refrão meditativo 
unifica os corações para entrar no 
mistério a ser celebrado. 

• Antes da bênção final, cantar o 
canto da CF/2020

• A água utilizada na procissão de 
entrada poderá ser colocada à 
porta da igreja, para que todos, 
após a bênção final, a toquem 
e levem consigo a mensagem 
do evangelho lembrando a 
mensagem de transformação que 
o tempo quaresmal pede a cada 
um de nós.

• Convidar a assembleia a trazer 
flores para a celebração do 
próximo domingo – LAETARE – 
alegria contida.
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seus objetivos. A falta de confiança em 
Deus (“o Senhor está ou não no meio 
de nós?” - vers. 7) conduz ao desespero 
e à revolta. O Povo entra em contenda 
com Moisés (o nome “Meribá” vem da 
raiz “rib” – “entrar em contencioso”) e 
desafia Deus a clarificar, através de um 
gesto espetacular, de que lado está 
(o nome “massa” vem da raiz “nsh” – 
“tentar”, no sentido de “provocar”). 
Acusam Deus de ter um projeto de 
morte, apesar de Ele, tantas vezes, 
ter demonstrado que o seu projeto 
é de vida e de liberdade. Afinal, 
depois de tantas provas, Israel ainda 
não fez uma verdadeira experiência 
de fé: não aprendeu a confiar em 
Deus e a entregar-se nas suas mãos. 
Como é que Deus reage à ingratidão 
e à falta de confiança do seu Povo? 
Com “paciência divina”, Deus responde 
mais uma vez às necessidades do seu 
Povo e oferece-lhe a água que dá 
vida. À pergunta do Povo (“o Senhor 
está ou não no meio de nós?”), 
Deus responde provando que está, 
efetivamente, no meio do seu Povo. 
Dessa forma, os israelitas – e os cristãos 
de todas as épocas – são convidados a 
reter esta verdade definitiva: o Senhor 
é o Deus que está sempre presente 
na caminhada histórica do seu Povo 
oferecendo-lhe, em cada passo da 
caminhada, a vida e a salvação.

Segunda Leitura:
Paulo parte da ideia de que todos 
os cristãos – judeus, gregos e 
romanos – foram justificados 
pela fé. Que significa isto? 
Na linguagem bíblica, a justiça é, 
mais do que um conceito jurídico, 

um conceito relacional. Define a 
fidelidade a si próprio, à sua maneira 
de ser e aos compromissos assumidos 
no âmbito de uma relação. Ora, se 
Deus se manifestou na história do 
seu Povo como o Deus da bondade, 
da misericórdia e do amor, dizer que 
Deus é justo não significa dizer que Ele 
aplica os mecanismos legais quando o 
homem infringe as regras; significa, sim, 
que a bondade, a misericórdia e o amor 
próprios do ser de Deus se manifestam 
em todas as circunstâncias, mesmo 
quando o homem não foi correto no 
seu proceder. Paulo, ao falar do homem 
justificado, está a falar do homem 
pecador que, por exclusiva iniciativa do 
amor e da misericórdia de Deus, recebe 
um veredito de graça que o salva do 
pecado e lhe dá, de modo totalmente 
gratuito, acesso à salvação. Ao homem 
é pedido somente que acolha, com 
humildade e confiança, uma graça 
que não depende dos seus méritos e 
que se entregue completamente nas 
mãos de Deus. Este homem, objeto 
da graça de Deus, é uma nova criatura 
(cfr. Gal 6,15): é o homem ressuscitado 
para a vida nova (cf. Rom 6,3-11), 
que vive do Espírito (cf. Rom 8,9.14), 
que é filho de Deus e co-herdeiro 
com Cristo (cf. Rom 8,17; Gal 4,6-7). 
Quais os frutos que resultam deste 
acesso à salvação que é um dom de Deus? 
Em primeiro lugar, a paz (vers. 1). Esta 
paz não deve ser entendida em sentido 
psicológico (tranquilidade, serenidade), 
nem em sentido político (ausência 
de guerra), mas no sentido teológico 
semita de relação positiva com Deus 
e, portanto, de plenitude de bens, já 
que Deus é a fonte de todo o bem. 
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Em segundo lugar, a esperança 
(vers. 2-4 – embora os versículos 3 e 
4 não apareçam no texto que nos é 
proposto). Trata-se desse dom que nos 
permite superar as dificuldades e a 
dureza da caminhada, apontando a um 
futuro glorioso de vida em plenitude. 
Não se trata de alimentar um otimismo 
fácil e irresponsável, que permita 
a evasão do presente; trata-se de 
encontrar um sentido novo para a vida 
presente, na certeza de que as forças 
da morte não terão a última palavra 
e que as forças da vida triunfarão. 
Em terceiro lugar, o amor de Deus 
ao homem (vers. 5-8). O cristão é, 
fundamentalmente, alguém a quem 
Deus ama. A prova desse amor está 
em Jesus de Nazaré, o Filho amado 
a quem Deus “entregou à morte por 
nós quando ainda éramos pecadores”. 
Como pano de fundo, o nosso texto 
propõe-nos o cenário do amor de 
Deus. Paulo garante-nos algo que já 
encontramos na primeira leitura de 
hoje: Deus nunca abandona o seu 
Povo em caminhada pela história… 
Ele está ao nosso lado, em cada passo 
da caminhada, para nos oferecer 
gratuitamente e com amor a água 
que mata a nossa sede de vida e de 
felicidade (a paz, a esperança, o seu 
amor).
  
Evangelho:  
No centro da cena, está o “poço 
de Jacó”. À volta do “poço” 
movimentam-se as personagens 
principais: Jesus e a samaritana. 
A mulher (aqui apresentada sem nome 
próprio) representa a Samaria, que 
procura desesperadamente a água 
que é capaz de matar a sua sede de 
vida plena. Jesus vai ao encontro da 
“mulher”. Haverá neste episódio uma 
referência ao Deus/esposo que vai ao 

encontro do povo/esposa infiel para 
lhe fazer descobrir o amor verdadeiro? 
Tudo indica que sim (aliás, o profeta 
Oséias, o grande inventor desta imagem 
matrimonial para representar a relação 
Deus/Povo, pregou aqui, na Samaria). 
O “poço” representa a Lei, o 
sistema religioso à volta do qual 
se consubstanciava a experiência 
religiosa dos samaritanos. Era nesse 
“poço” que os samaritanos procuravam 
a água da vida plena. No entanto: o 
“poço” da Lei correspondia à sede de 
vida daqueles que o procuravam? 
Não. Os próprios samaritanos tinham 
reconhecido a insuficiência do “poço” 
da Lei e haviam buscado a vida plena 
noutras propostas religiosas (por 
isso, Jesus faz referência aos “cinco 
maridos” que a mulher já teve: há 
aqui, provavelmente, uma alusão 
aos cinco deuses dos samaritanos 
de que se fala em 2 Re 17,29-41). 
Estamos, pois, diante de um quadro 
que representa a busca da vida plena. 
Onde encontrar essa vida? Na Lei? 
Noutros deuses? A mulher/Samaria dá 
conta da falência dessas “ofertas” de 
vida: elas podem “matar a sede” por 
curtos instantes; mas quem procura 
a resposta para a sua realização plena 
nessas propostas voltará a ter sede. 
É aqui que entra a novidade de Jesus. 
Ele senta-se “junto do poço”, como 
se pretendesse ocupar o seu lugar; e 
propõe à mulher/Samaria uma “água 
viva”, que matará definitivamente a 
sua sede de vida eterna (vers. 10-14). 
Jesus passa a ser o “novo poço”, onde 
todos os que têm sede de vida plena 
encontrarão resposta para a sua sede. 
Qual é a água que Jesus tem para 
oferecer? É a “água do Espírito” que, no 
Evangelho de João, é o grande dom de 
Jesus. Na conversa com Nicodemos, 
Jesus já havia avisado que “quem não 
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nascer da água e do Espírito não pode 
entrar no Reino de Deus” – Jo 3,5; e 
quando Jesus se apresenta como a 
“água viva” que matará a sede do 
homem, João tem o cuidado de explicar 
que Ele se referia ao Espírito, que iam 
receber aqueles que acreditassem 
n’Ele (cf. Jo 7,37-39). Esse Espírito, uma 
vez acolhido no coração do homem, 
transforma-o, renova-o e torna-o 
capaz de amar Deus e os outros. 
Como é que a mulher/Samaria responde 
ao dom de Jesus? Inicialmente, ela fica 
confusa. Parece disposta a remediar 
a situação de falência de felicidade 
que caracteriza a sua vida, mas ainda 
não sabe bem como: essa vida plena 
que Jesus está a propor-lhe significa 
que a Samaria deve abandonar a sua 
especificidade religiosa e ceder às 
pretensões religiosas dos judeus, para 
quem o verdadeiro encontro com 
Deus só pode acontecer no Templo 
de Jerusalém e na instituição religiosa 
judaica (“nossos pais adoraram 
neste monte, mas vós dizeis que é 
em Jerusalém que se deve adorar”)? 
No entanto, Jesus nega que se trate de 
escolher entre o caminho dos judeus e 
o caminho dos samaritanos. Não é no 
Templo de pedra de Jerusalém ou no 
Templo de pedra do monte Garizim 
que Deus está… O que se trata é de 
acolher a novidade do próprio Jesus, 
aderir a Ele e aceitar a sua proposta de 
vida (isto é, aceitar o Espírito que Ele 

quer comunicar a todos os homens). 
Dessa forma – e só dessa forma – 
desaparecerá a barreira de inimizade 
que separa os povos – judeus e 
samaritanos. A única coisa que passa 
a contar é a vida do Espírito que 
encherá o coração de todos, que a 
todos ensinará o amor a Deus e aos 
outros e que fará de todos – sem 
distinção de raças ou de perspectivas 
religiosas – uma família de irmãos. 
A mulher/Samaria responde à proposta 
de Jesus abandonando o cântaro 
(agora inútil), e correndo a anunciar aos 
habitantes da cidade o desafio que Jesus 
lhe faz. O texto refere, ainda, à adesão 
entusiástica de todos os que tomam 
conhecimento da proposta de Jesus e 
a “confissão da fé”: Jesus é reconhecido 
como “o salvador do mundo” – isto 
é, como Aquele que dá ao homem a 
vida plena e definitiva (vers. 28-41). 
O nosso texto define, portanto, a 
missão de Jesus: comunicar ao homem 
o Espírito que dá vida. O Espírito que 
Jesus tem para oferecer desenvolve e 
fecunda o coração do homem, dando-
lhe a capacidade de amar sem medida. 
Eleva, assim, esses homens que buscam 
a vida plena e definitiva à categoria de 
Homens Novos, filhos de Deus que 
fazem as obras de Deus. Do dom de 
Jesus nasce a nova comunidade.

 Equipe do Celebrando



38

4º. DOMINGO DA QUARESMA 
(LAETARE)

22 de Março de 2020 
Cor Litúrgica: Roxo – Nº. 1386 

“Jesus nos conduz das trevas à luz.”

tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna!
Ass.: Amém!

Omite-se o Glória

04. Oração Inicial
Min. da Palavra: (silêncio) 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. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, sejam todos 
bem-vindos para celebrar o Mistério 
Pascal de nossa fé! Celebrando hoje o 
domingo da alegria, encontramos-nos 
para louvar e agradecer a Deus por ser 
a Luz que ilumina nossas vidas. Alegres, 
cantemos. 
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Deus da esperança, 
que nos cumula de toda alegria e paz 
em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, estejam sempre convosco.
Ass.: Bendito seja Deus, que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Para celebrarmos 
dignamente a Palavra de Deus, 
reconheçamos as nossas culpas, nossas 
omissões diante da realidade que nos 
cerca.
Breve momento de silêncio. 
Supliquemos ao Pai perdão de nossos 
pecados, cantando.

Min. da Palavra: O Deus todo-
poderoso, em sua imensa misericórdia, 

01. Primeira Leitura
ISamuel (16, 1b. 6-7. 10-13a) 
02. Salmo 22(23)
Resp.: “O Senhor é o pastor que me 
conduz; não me falta coisa alguma.” 

03.  Segunda Leitura
Efésios (5, 8-14) 

04. Canto de Aclamação
Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. (bis) 
1 - Pois eu sou a luz do mundo, quem 
nos diz é o Senhor; e vai ter a luz da 
Vida quem se faz meu seguidor! 
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05. Evangelho
João (9, 1-41) 

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo 
João.
Ass.: Gloria a vós, Senhor!

06. Homilia
O ministro não se deve estender por mais de dez 
minutos.

07. Profissão de fé
Min. da Palavra: Confiante nos 
ensinamentos de Jesus  professemos 
a nossa fé no Deus da vida: Creio em 
Deus...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Ao Deus que sabe das 
nossas necessidades apresentemos os 
nossos pedidos dizendo: “Senhor da 
luz, atendei-nos”. 

Min. da Palavra: Ó Deus, que destes 
ao cego de nascença a graça de crer 
em vosso Filho e de participar pela fé 
no vosso Reino de luz, concedei-nos a 
graça de merecer o que pedimos. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

plena libertação das cegueiras que nos 
aprisiona nas trevas.  Que nossa partilha 
mostre o nosso desejo de construir um 
mundo de justiça e igualdade. E nos 
faça crescer na caridade para com os 
outros. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca 
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam 
um refrão próprio, para acompanhar a entrada 
solene do Santíssimo.

Sugestão: O pão da vida, a comunhão, nos une a 
Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, 
para partir, repartir o pão...

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor. 
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi,  Senhor, a 
minha oração. 
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor! 

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco. 
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, 
bendigamos ao Senhor.

1. Quando eu medito em seu amor tão 
grande, seu Filho dando ao mundo pra 
salvar. Na cruz vertendo o seu precioso 
sangue, minh’alma pode assim 
purificar. 

Então minh’alma canta a Ti, Senhor. 
Quão grande és Tu!
 Quão grande és Tu. (bis)

2. Quando, enfim, Jesus vier em glória 
e ao lar celeste então me transportar, 
te adorarei, prostrado e para sempre: 
quão grande és tu, meu Deus, hei de 
cantar.

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai Santo, vossa 
Palavra nos anima com a certeza de 
que virão dias em que se realizará nossa 
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01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Hoje recebemos 
muitos convites. Todos levam à 
mudança de vida e de atitude. A unção 
mudou a vida de Davi; a cura mudou a 
vida do cego; o Batismo mudou e pode 
mudar a vida dos cristãos. Peçamos ao 
Pai que nos conceda o caminho da luz, 
pois somos filhos dela e nossa vida não 
pode ser trevas. 
Pai nosso...

2. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco. 
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Como filhos e filhas 
do Deus da Paz, saudai-vos com um 
gesto de comunhão fraterna. 

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: “Eu sou a luz do 
Mundo, quem me segue não andarás 
nas trevas, mas terá a luz da vida.” Eis 
o cordeiro de Deus, aquele que tira o 
pecado do mundo! 
Ass.: Senhor, eu não sou digno que 
entreis...
Canto de comunhão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, alimentados 
pela Vossa Palavra e pela Comunhão, 
renovamos com alegria a aliança que 
nos oferecestes em Cristo e aceitamos 
a cruz em nossa vida, como passagem 
necessária para a salvação e a alegria 
perfeita. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Avisos / compromissos da 
comunidade. 
02. Homenagem: aniversariantes. 

03. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor Jesus Cristo, 
modelo de oração e de vida, guie-vos 
nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Espírito de 
sabedoria e fortaleza vos sustente na 
luta contra o mal, para poderdes, com 
Cristo, celebrar a vitória da Páscoa.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo!
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A alegria do Senhor 
seja a vossa força. Ide em Paz, e que o 
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto Final

Ritos Iniciais

• Hoje celebramos o domingo da 
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alegria e do cego de nascença. 
O espaço celebrativo poderá 
ser enfeitado com flores. Os 
instrumentos musicais dão um 
ar de festividade. A comunidade 
pode trazer flores para oferecê-las 
num gesto de paz. 

• Antes de iniciar a celebração a 
comunidade canta a meia voz o 
refrão: Indo e vindo / trevas e luz / 
tudo é graça / Deus nos conduz. 

• Próximo a cruz colocar uma 
vela que será acesa na hora da 
proclamação do evangelho.

• O Dia Mundial da Água foi instituído 
pela Organização das Nações Unidas 
- ONU, determinando que o dia 22 
de março  seria a data oficial para 
comemorar e realizar atividades de 
reflexão sobre o significado da água 
para a vida na Terra.

Rito da Palavra 

• Durante o refrão meditativo uma 
pessoa conduz uma outra com os 
olhos vendados. Diante do altar, 
retira a venda e entrega-lhe a 
vela que está acesa junto a Cruz, 
importante permanecer ao redor 
da mesa da Palavra durante a 
proclamação das leituras.  

•  Que as leituras sejam feitas com 
serenidade e de forma clara

• Na homilia, o Ministro leve a 
Comunidade a se introduzir no 
tempo litúrgico.

O convite é para alegrar-se, pois Deus 
com sua graça vem iluminar e mostrar 
qual o caminho que devemos seguir 
para permanecer na luz e o que é 
preciso saber para derrotar as trevas.

Primeira Leitura: A leitura do Primeiro 
Livro de Samuel nos mostra que o ser 
humano precisa ser iluminado por 
Deus, caso contrário andará como um 
cego, sem enxergar. Deus escolhe as 
pessoas por pura benevolência, não 
segundo os critérios humanos, que 
neste caso seria Eliab o primogênito, 
belo e forte, mas Deus escolhe a Davi, 
e Samuel o unge em família. Esse 
episódio ocorreu no ano 1000 a.c, o 
povo de Israel é pressionado pelos 
filisteus e vive uma crise política. Samuel 
é enviado por Deus para ungir um dos 
filhos de Jessé. Ao ver o primogênito 
Eliab, se impressiona, mas Deus diz: 
“não é ele”. Jessé vai apresentando os 
seus filhos, mas o Senhor vai dizendo 
não, até que lhe é apresentado Davi e o 
Senhor o manda ungir

Segunda Leitura: Paulo na carta aos 
Efésios nos orienta a não tomar parte 
das obras das trevas “como outrora 
quando vivíeis na ignorância”.  Agora, 
“deveis comportar-vos como filhos 
da luz”, diz São Paulo. Na Bíblia, a luta 
entre o bem e o mal é apresentada 
como contraste entre luz e trevas, vida 
e morte. Paulo diz que os cristãos, ao 
serem batizados,  foram iluminados 
e saíram do mundo das trevas para o 
mundo da luz, da morte para a vida. 
As obras da luz são bondade, justiça e 
verdade. Quanto às obras das trevas, 
São Paulo diz que elas são vergonhosas 
e que os que a praticam procuram a 
escuridão. Sugere a denúncia aberta e 
decidida, para combater as obras das 
trevas. Ele diz que a denúncia é como 

Introdução: Neste domingo, vemos 
que o cristão deve ser um ser iluminado. 



42

castigando, é a tal lei da retribuição. 
Jesus faz lodo e coloca nos olhos 
do cego e o manda lavar-se no lago 
de Siloé. Jesus ritualiza a cura, ele 
estimula a fé do cego, portanto a cura 
é primeiramente um querer de Jesus. 
O cego inicialmente o conhece como 
Jesus de Nazaré, depois como profeta 
e por fim como Senhor. Poderíamos 
dizer que o cego fez a caminhada do 
catecúmeno que aos poucos vai sendo 
catequizado e crê que Jesus Cristo é 
o Senhor. O cego, portanto também 
entrou com sua parcela, ele vai lavar-se. 
Uma vez curado abre-se um processo 
pelos fariseus, interrogando-o sobre a 
pessoa que lhe abrira os olhos. Como 
constatamos as posições se invertem 
o cego agora passa a ver e os fariseus, 
que dizem que não estão cegos, 
permanecem na cegueira. Eles de fato 
estavam tão presos a lei que Jesus os 
chama de cegos. Não foram capazes de 
enxergar o milagre que acontecera.

Equipe do Celebrando

um feixe de luz projetado sobre a 
desonra. Quando confessamos nossos 
pecados sinceramente é como se 
jogássemos um raio de luz sobre nossa 
fraqueza então ficamos iluminados, 
purificados.

Evangelho: No evangelho deste 
domingo, Jesus cura nossas cegueiras 
e ilumina as trevas que alienam nossa 
vida. Quando estamos apegados 
somente às coisas deste mundo 
estamos como que cegos. O cego é o 
símbolo de todo ser humano que ao 
batizar-se é iluminado por Jesus Cristo 
e se deixa conduzir pela sua Palavra. É 
interessante que o tema começa com 
a pergunta: quem pecou para que 
nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus 
responde: “nem ele nem seus pais.” Os 
discípulos estavam presos a idéia da 
retribuição, onde se acreditava que 
quem era bem sucedido era porque 
Deus estava abençoando. Se não era 
bem sucedido é porque Deus estava 
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5º DOMINGO DA QUARESMA

29 de Março de 2020  
Cor Litúrgica: Roxo - Nº. 1387 
“Senhor, aquele a quem amas 

está doente.”

Min. Palavra: Senhor, nosso Deus, dai-
nos a graça de caminhar com alegria 
no mesmo amor que levou vosso Filho 
a entregar a sua vida pela salvação da 
humanidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.:  Amém!

01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, neste 
último domingo da quaresma, Jesus 
nos convida a refletir sobre a morte e 
sobre a ressurreição que é prometida 
a todos aqueles que creem, da fé 
vem a força e a esperança para nossa 
caminhada rumo à Páscoa definitiva.
Canto/procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que a graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 
e a graça do Espírito Santo, estejam 
sempre convosco!
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

03. Ato Penitencial
Min. da Palavra: Reconheçamo-
nos pecadores e peçamos perdão a 
Deus, nosso Pai, para celebrarmos 
dignamente a Palavra de Deus.
Canto penitencial

O4. Glória (omite-se)

06. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a 
intenção de seu coração, para este dia.

Animador: A Palavra de Deus nos 
convida a tomar consciência de que 
Jesus é a ressurreição e a vida. 

01.Primeira Leitura
Ezequiel 37, 12 -14

02. Salmo Responsorial: 129 (130)
Resp.: “No Senhor, toda a graça e 
redenção,/ toda graça e redenção!”

03. Segunda Leitura
Romanos 8, 8 - 11

04. Canto de aclamação ao 
Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo 
Palavra, Palavra de Deus!
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida.  
Quem crê em mim não morrerá 
eternamente.

05. Evangelho
João 11, 1 - 45
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Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo segundo 
São João. 
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
(O ministro não se deve estender por mais de 10 
minutos) 

07. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Professemos a nossa 
fé no nosso Deus único e verdadeiro: 
Creio...

08. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: Deus nos criou para 
a vida e não para a morte. Viemos dele, 
vivemos nele e viveremos para sempre 
nele. Peçamos-lhe com confiança rezando: 
ESCUTAI-NOS, SENHOR DA VIDA! 
(Seguem as preces preparadas pela comunidade, 
de acordo com sua realidade – Rezar a oração da 
CF 2020)

Min.da Palavra: Obrigado, Senhor, 
por colocar em nós o vosso Espírito de 
vida e nos conceder a graça de prezar e 
defender a vida em todos os momentos 
e circunstâncias. Concedei-nos a graça 
de sempre viver em Jesus, que é a 
ressurreição e a vida, e convosco vive e 
reina nos séculos dos séculos.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Pai Santo, tantos 
seres humanos estão como ossos 
secos, pelo pecado, injustiça, fome, 
miséria, violência. Sobre a humanidade 
sofredora, ecoa a voz de Jesus, 
proclamando a ressurreição e a vida. 
Unidos a essa ressurreição, trazemos 
nossos dons, pedindo vida plena para 
todos. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca 
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam 
um refrão próprio, para acompanhar a entrada 
solene do Santíssimo. 
Sugestão: Eu vos dei o exemplo (bis) para que 
façais o mesmo (Ir Miria Kolling)

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, minha 
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Glorifiquemos o 
nosso Deus, a Ele agradecendo por nos 
libertar a cada situação difícil: de fato, 
Ele cuida de nós com carinho.
Sugestão: A Assembleia poderá rezar o Salmo 
30/29 – ODC pg52/53

Refrão: Cai a tarde, vem a noite, a 
tristeza, o pranto, a dor...
De manhã renasce o sol, novo dia, 
alegria!
1. Senhor, grandes coisas direi eu de Ti,
Porque me livraste e não permitiste

01. Partilha
Canto / procissão
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Que os maus rissem, fazendo pouco de 
mim.
2. Senhor, eu por ti clamei e me curaste;
Minha vida, do lugar onde os mortos 
residem;
Só tu me tiraste e me libertaste.
Refrão
3. Cantai, santos todos, daí glória ao 
Senhor!
Sua raiva é um momento e logo 
acabou;
Bondade, toda a vida perdura o amor.
4. Seguro, eu dizia: jamais tremerei!
Favor, me cobriste de honra e poder.
Teu rosto escondeste e eu me apavorei.
Refrão
5. Piedade a meu Deus eu estou a 
implorar...
Vantagem, por acaso na morte 
haverá?...
O pó dos meus ossos irá te louvar?!...
6. Senhor, piedade, vem me socorrer!
Minha dor e meu pranto mudaste em 
prazer;
Teu nome para sempre irei bendizer!
Refrão

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Antes de participar 
do banquete da Eucaristia, sinal de 
reconciliação e vínculo de união 
fraterna, rezemos, juntos como Jesus 
nos ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 

mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja sempre convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Irmãos, saudai-vos 
num um gesto de comunhão fraterna.

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Provai e vede 
como o Senhor é bom; feliz de quem 
nele encontra seu refúgio. Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis...
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. Palavra: Deus da vida, nós, fracos 
e pobres, fomos acolhidos por vós nesta 
celebração e alimentados com vosso 
amor. Fazei com que, nesta nova semana 
da quaresma, andemos na vossa paz e 
pratiquemos os vossos mandamentos. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Avisos / Compromissos da 
comunidade
02. Homenagens

03. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
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Campanha da Fraternidade 2020.

Rito de Agradecimento

• Buscando melhor reflexão e 
participação da assembleia, o 
Salmo da louvação sugerida 
poderá ser cantado em 2 coros; 
importante se faz providenciar 
cópia para todos. 

Ritos Finais

• Lembrar a assembleia o 
compromisso da coleta (CF 2020) 
no próximo domingo.

• O GESTO CONCRETO: A Campanha 
da Fraternidade se expressa 
concretamente pela oferta de 
doações em dinheiro na coleta 
de solidariedade, realizada 
no Domingo de Ramos. É um 
gesto concreto de fraternidade, 
partilha e solidariedade, feito em 
âmbito nacional, em todas as 
comunidades cristãs, paróquias e 
dioceses. A Coleta de Solidariedade 
é parte integrante da Campanha 
da Fraternidade. A Igreja espera 
que com esta motivação todos 
participem, oferecendo sua 
solidariedade em favor das 
pessoas, grupos e comunidades, 
pois: “Ao longo de uma história 
de solidariedade e compromisso 
com as incontáveis vítimas das 
inúmeras formas de destruição 
da vida, a Igreja se reconhece 
servidora do Deus da vida” (DGAE, 
n. 66). O gesto fraterno da oferta 
tem um caráter de conversão 
quaresmal, condição para que 
advenha um novo tempo marcado 
pelo amor e pela valorização da 
vida. DIA NACIONAL DA COLETA 

Min. da Palavra: O Pai, que nos atende 
em todas as nossas necessidades, 
derrame em vossas vidas o seu Espírito, 
para que possais renovar o vigor e a 
esperança.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Jesus Cristo, que 
chorou a morte de seu amigo Lázaro, 
conceda aos corações atribulados e 
tristes a graça da consolação.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Espírito de Deus, 
que vos foi dado no Batismo, torne 
vossas vidas instrumentos da paz e da 
solidariedade.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Ass.: Amém! 

Min. da Palavra: Ide em paz! Colocai 
em prática a Palavra de Deus, sendo 
alegres portadores da Paz. Que o 
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Ritos Iniciais

• Após a saudação inicial, o Ministro 
convida a assembleia a refletir sobre 
os principais pontos da CF 2020.

Rito da Palavra

• Cuidar para que as leituras sejam 
bem feitas.

• Concluir as preces com a Oração da 
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DA SOLIDARIEDADE Domingo de 
Ramos 05 de abril de 2020.

conduzir pelo Espírito de Jesus que 
habita em nós, realizamos as obras 
que agradam a Deus. Morremos 
para o egoísmo e ressuscitamos no 
amor. Se por ventura quebramos essa 
unidade, Deus nos concede a graça da 
reconciliação.

Evangelho: São três figuras 
personagens centrais nesse relato, são 
três modos de comportar-se diante de 
Jesus. 
Marta – é o retrato das pessoas de fé 
em Jesus Cristo. Para os que acreditam 
nele, a ressurreição é uma realidade 
não apenas para o futuro. Ela vai ao 
encontro de Jesus.
Maria – quer ver a obra realizada – 
“Mestre, se tivesses estado aqui meu 
irmão não teria morrido.”
Lázaro – Representa as comunidades 
que estão ensimesmadas, perderam 
a esperança da vida eterna e estão 
mortos. Mas nele o germe da palavra 
ainda reside, e atende ao chamado do 
Mestre – Lázaro vem para fora.
Comunidade. Povo de Deus. O teu 
Deus te chama, retoma a vida, sai dessa 
sepultura onde estás e venha pra luz.

Equipe do Celebrando

Introdução: Deus se revela por meio 
da palavra profética. Está junto aos 
exilados e promete-lhes a volta à terra 
de Israel, devolvendo-lhes a liberdade 
e vida. Pelo relato da ressurreição de 
Lázaro, a comunidade cristã afirma que 
Jesus é a ressurreição. Quem vive e crê 
nele jamais morrerá.

Primeira Leitura: Ezequiel profetizou 
junto ao povo exilado na Babilônia. 
O povo esta em crise de identidade 
e de fé; está longe da terra que Deus 
lhes concedeu. Sente-se abandonado 
por Deus e sem esperança de futuro. 
Ezequiel profetiza um novo tempo, vai 
infundir nos exilados o seu Espírito e 
eles terão força para reerguerem-se 
das cinzas, saírem da situação de morte 
que se encontram.

Segunda Leitura: O Espírito de Cristo 
mora em nós. Se nos deixarmos 
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DOMINGO DE RAMOS E 
DA PAIXÃO DO SENHOR

05 de abril de 2020  
Cor Litúrgica: Vermelho – Nº 1388 

“Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem 
em nome do Senhor, o Rei de Israel.”

(Iniciar fora da Igreja)

01.Motivação
Animador: O DOMINGO DA PAIXÃO 
ou de RAMOS, abre a Semana Santa e 
marca a etapa final da Quaresma. Hoje, 
a Igreja celebra a entrada Triunfal Jesus 
Cristo em Jerusalém, cheio de glória e 
de humildade, pronto para cumprir seu 
Mistério Pascal. Jesus vem apresentar 
ao mundo uma maneira diferenciada 
de ser REI e nos ensina uma tal 
Obediência que leva o ser humano 
a agir com mais humildade. Com Fé, 
celebremos o Rei, que por sua paixão 
nos salvará.

02. Acolhida 
Min. da Palavra: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: A graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
misericordioso de Deus Pai, em 
comunhão com o Espírito Santo 
estejam com todos vocês.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03.Exortação
Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, nesta 

quaresma nos preparamos de forma 
mais profunda através da oração, da 
penitência e a prática da caridade. 
Juntos celebraremos o grande e 
Misterioso desígnio de Salvação do Pai 
celeste, que se realiza na humilhação e 
exaltação de seu Filho Unigênito. Pois 
é aqui que iremos encontrar todas 
as respostas de nossas inquietudes 
e a certeza de vivermos na graça. Por 
nós Cristo tornou-se obediente até a 
morte, e morte de cruz, Deus o exaltou!

03.Bênção da água e dos Ramos
(Convidar a assembleia para estender suas 
mãos em direção da água)
Min. da Palavra: Ó Deus, vós que nos 
fizestes renascer da água e do Espírito, 
e nos concedestes o perdão de todo o 
pecado, abençoai esta água, guardai-
nos em vosso amor e ajudai-nos a viver 
como irmãos. Por Cristo Nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ó Deus, eterno e 
todo-poderoso, abençoai estes ramos 
para, seguindo com alegria o Cristo, 
nosso Rei, cheguemos com Ele a eterna 
Jerusalém, depois de frutificarmos em 
obras de justiça e paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Ass.: Amém!
(O ministro asperge os ramos)
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05. Proclamação do Evangelho
Mateus 21,1-11

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus
Ass.: Glória a vós, Senhor!

(Após o evangelho pode haver uma pequena 
reflexão. A seguir, o ministro convida o povo 
para dar início à procissão )

Min. da Palavra: Amados irmãos e 
irmãs, com alegria façamos nossa 
procissão exaltando Jesus o nosso Rei.

Cantos adequados para procissão dos Ramos
Ao chegar na igreja, o ministro convida todos 
à oração 

06. Oração Inicial
Min. da Palavra: Ó Deus, bendito seja 
o vosso nome e vosso amor maternal, 
por Jesus Cristo, que veio como 
servidor e fiel da humanidade. Dai-nos 
a força de seguirmos os seus passos no 
caminho da cruz e ressuscitar com Ele 
em sua glória. Por ele vos pedimos, na 
unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

03. Segunda Leitura 
Filipenses 2, 6-8

04.  Canto de Aclamação ao 
Evangelho
Salve ó Cristo obediente! Salve o 
amor onipotente, que se entregou à 
cruz e te recebeu na luz.
O Cristo obedeceu até a morte, 
humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
humilhou-se e obedeceu sereno e forte, 
humilhou-se e obedeceu até a cruz.

Obs: (a equipe de música procure não mudar 
esta aclamação, pois ela é própria da liturgia 
celebrada). 

05. Evangelho 
Mateus 26,14-27,66.
(Na leitura da Paixão, que pode ser dialogada, 
não se faz saudação inicial. Quando se anuncia 
a morte do Senhor se faz uma pequena pausa e 
todos se ajoelham em silêncio)

Min. da Palavra: Paixão de nosso 
Senhor Jesus Cristo segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia 
O Ministro não se deve estender por mais de 10 
minutos.

07. Profissão de Fé 
Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade 
Min. da Palavra: Confiantes que Deus 
Pai acolhe nossos pedidos, elevemos 
as nossas preces. 
(Seguem as preces preparadas pela 
comunidade).

Min. da Palavra: Senhor Pai de 
misericórdia, acolhei com bondade os 
nossos pedidos e dai-nos a salvação 
em Jesus Cristo, que vive e reina.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura 
Isaías 50, 4-7

02. Salmo Responsorial 21 (22)
Resp.:  Meu Deus, meu Deus por que 
me abandonastes/ E ficais longe de 
meu grito e minha prece?
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01. Partilha 
canto/ procissão 

Min. da Palavra:  Pai de amor, aclamar 
hoje o vosso Filho é reconhecê-lo 
em quem sofre perto de nós. Por 
isso, trazemos nossos dons. A Jesus, 
a glória. A nós, a salvação. A todos 
os que sofrem, o amor. Fazei-nos 
acompanhar Jesus no caminho do 
amor, que gera vida em plenitude 
para todos. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

Momento em que o Ministro da Eucaristia 
busca as reservas eucarísticas. Comunidade 
procure optar pelo silêncio e olhos fixos na 
entrada majestosa de Jesus Eucarístico.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Louvemos a Deus por 
suas maravilhas.
1. Bendigamos ao Deus uno e trino,/ 
dando graças, cantando este hino:/ 
Com carinho, norteias a vida/ rumo à 
terra pra nós prometida!
Bendito sejas tu,/ Pai da 
misericórdia!/ Bendito sejas tu,/ Pai 
da misericórdia!
2. Enviaste a nós o teu Filho,/ que se 
fez doação em martírio./Nos abriste 

do êxodo a estrada,/ conduzindo à 
montanha sagrada.
3. Neste tempo à mudança propício,/ 
corrijamos o erro e o vício!/ Penitência, 
jejum e oração/ são caminhos para a 
conversão!
4. Recordamos, Senhor, tua herança:/ 
somos povo da nova aliança!/ Rumo 
à Páscoa, seguindo seus passos,/ nos 
acolhe com festa e abraço!
5. Suba aos céus hoje, em prece,/ o 
louvor dos que plantam justiça e vigor./ 
Mãos se elevam já em oração,/ em sinal 
de fraterna união!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Como filhos e filhos 
de Deus confiantes ousamos dizer: Pai 
nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo, 
dissestes aos vossos apóstolos: “eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Irmãos, num gesto de 
amor, saudai-vos uns ao outros.

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Felizes os 
convidados para a ceia do Senhor! Eis 
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o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: (Oremos) Ó Deus 
todo-poderoso, o Pão da Palavra nos 
alegrou e nos tornou mais próximos 
de vós e dos irmãos. Transformai-nos 
no Cristo e seremos mais vossos filhos 
e filhas, mais cristãos. Dai-nos vossa 
graça para que possamos manifestar 
pela vossa solidariedade aos pequenos 
e oprimidos, o amor que se revelou 
pela paixão de Jesus Cristo. Por Cristo, 
nosso Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Ritos Iniciais
• Preparar o espaço celebrativo com 

simplicidade, mas que expresse 
acolhimento. Tanto fora onde se 
inicia a celebração quanto dentro 
do templo.

• Preparar os ramos e ornar a cruz 
processual sem exageros.

• Equipe de música esteja bem 
preparada no local onde será 
iniciada celebração para animar e 
levar o povo ao verdadeiro sentido 
da oração. (Cantem refrãos orantes 
intercalados com orações, ou 
cânticos que o povo conheça)

Rito da Palavra
•  Na leitura da Paixão, que pode ser 

dialogada, não se faz saudação 
inicial. Quando se anuncia a morte 
do Senhor se faz uma pequena 
pausa e todos se ajoelham em 
silêncio. 

Rito de Agradecimento
•  Deixar em destaque o cartaz da 

Campanha da fraternidade e 
preparar um pequeno comentário 
sobre o gesto concreto 
para este dia: A COLETA DA 
SOLIDARIEDADE

1. Avisos / compromissos da 
comunidade
2. Homenagens

3. Bênção Final
Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo!
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ide em Paz. Colocai 
em prática a Palavra de Deus! Que o 
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto de envio

Introdução: O canto alegre do Hosana 
e de glória e louvor a Cristo rei e 
redentor durante a jubilosa procissão, 
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entrelaça-se com a sóbria meditação 
sobre o extremo exemplo de humildade 
dado por Cristo ao se tornar homem e 
morrer na cruz. A partilha com a cruz 
de Cristo nos permite participar da sua 
glória (Oração do dia). Foi o caminho 
pascal de Cristo. É o caminho da 
Igreja, seu corpo e sua esposa amada. 
É o caminho de fé e de amor de todo 
discípulo e discípula.

Primeira Leitura: “Bendito o que vem 
em nome do Senhor!”. Com esse refrão 
acompanhamos a procissão até a 
porta da igreja. A entrada messiânica 
de Jesus em Jerusalém, no júbilo 
e na alegria (evangelho de Mt 21, 
1-11, e procissão) é inseparável da 
proclamação da sua Paixão, centro da 
liturgia deste domingo (Mt 26, 14 – 
27,66). A leitura do profeta Isaías, que 
delineia a figura e a missão do Servo 
do Senhor sofredor, salvo por Deus e 
por ele escolhido a tornar-se Salvador 
dos povos (Is 50, 4-7), destaca a mesma 
intrínseca conexão entre sofrimento e 
salvação. 

Segunda Leitura: Paulo ao apresentar 
Cristo, modelo inspirador da nova 
maneira de viver na comunidade 
dos discípulos. Ele despiu-se 
voluntariamente da sua dignidade 
divina para assumir a condição humana 
de extrema humilhação até a morte de 
cruz, porém, por isso foi glorificado pelo 
Pai e constituído Senhor e Salvador de 
todos (Fl 2, 6-11). A lógica da Páscoa 
se torna o sangue que corre nas veias 
do corpo do discípulo irrigando a 
comunidade de vida.

Evangelho: A celebração da Semana 
Santa inicia com o «Hosana! » deste 
Domingo de Ramos e tem o seu 
momento culminante no «Seja 
crucificado! » da Sexta-feira Santa. 
Mas isto não é um contrassenso; 

ao contrário, é o centro do mistério 
que a liturgia quer proclamar: Jesus 
entregou-Se voluntariamente à 
Sua paixão, não Se viu esmagado 
por forças maiores do que Ele. Ele 
próprio, aceitando a vontade do Pai, 
compreendeu que tinha chegado a Sua 
hora e aceitou isso com a obediência 
livre do Filho e com infinito amor por 
todos os filhos e filhas amados de Deus. 
Olhando para Jesus na Sua paixão, 
vemos como num espelho os 
sofrimentos da humanidade e também 
as nossas fraquezas pessoais. Cristo, 
apesar de não ter cometido pecados, 
assumiu tudo o que o homem não 
podia suportar: a injustiça, o mal, o 
pecado, o ódio, o sofrimento e, por fim, 
a morte. Em Cristo, Filho do homem 
humilhado e sofredor, Deus ama todos, 
a todos perdoa e confere o significado 
definitivo à inteira humanidade. 
Encontramo-nos aqui nesta celebração 
para ouvir a mensagem deste Pai que 
nos ama. Podemos interrogar-nos: que 
deseja Ele de nós? «Se alguém quer 
seguir-Me..., tome a sua cruz e siga-Me. 
Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai 
perdê-la; mas, quem perde a sua vida 
por causa de Mim, vai encontrá-la» 
(Mt 16, 24-25). Os «Hosana» e «Seja 
crucificado» tornam-se desta forma 
a medida duma forma de conceber a 
vida, a fé e o testemunho cristão: não 
nos devemos desencorajar com as 
derrotas nem exaltar com as vitórias 
porque, como para Cristo, a única 
vitória é a fidelidade à missão recebida 
do Pai. «Por isso, Deus O exaltou 
grandemente, e Lhe deu o Nome que 
está acima de qualquer outro nome» 
(Fl 2, 9).
A primeira parte desta celebração faz-
nos reviver a entrada triunfante de 
Jesus em Jerusalém. Quem, naquele 
dia fatídico, teve a intuição de que 
Jesus de Nazaré, o Mestre que falava 
com autoridade (Lc 4, 32), era o 



53

Messias, o filho de Davi, o Salvador 
esperado e prometido? Foi o povo! 
Eles compreenderam que havia 
chegado a hora de Deus, a hora tão 
desejada e abençoada, esperada 
durante séculos por Israel e, abanando 
ramos de oliveira e de palmeira, 
decretaram o triunfo de Jesus. 
O povo de Jerusalém aclamavam: 
«Hosana ao Filho de David! » (Mt 21, 
9). Meus irmãos e irmãs, desejais 
vós também, como o povo de Israel 
reconhecer em Jesus o Messias, o 
Salvador, o Mestre, o Guia, o Amigo da 
vossa vida? Recordai: só Ele conhece 
profundamente o que existe em cada 
ser humano (Jo 2, 25); só Ele ensina a 
abrir-se ao mistério e a chamar Deus 
com o nome de Pai, «Abbá»; só Ele 
o torna capaz de um amor gratuito 
pelo seu semelhante, recebido e 
reconhecido como «irmão» e «irmã». 
Todos os anos a Igreja entra 
exultante, com a Semana Santa, 
no Mistério pascal, comemorando 
a morte e ressurreição do Senhor. 
Precisamente em virtude do Mistério 
pascal, do qual é gerada, ela pode 
proclamar perante o mundo, com 
as palavras e com as obras dos seus 
filhos: «Jesus Cristo é o Senhor, 
para glória de Deus Pai» (Fl 2, 11). 
Sim! Jesus Cristo é o Senhor! É o Senhor 
do tempo e da história; o Redentor e o 
Salvador do homem. Bendito Aquele 
que vem em nome do Senhor! Hosana!

Equipe do Celebrando

LEMBRETE LITÚRGICO PARA 
AS EQUIPES DE LITURGIA E DE 
CELEBRAÇÃO

Celebrar a Páscoa
Celebrar a Páscoa é festejar a ação 
libertadora de Deus em Cristo e em 
nós; é festejar aqui e agora, como 
um acontecimento do presente, 
a Ressurreição de Jesus; é festejar 

a alegria de termos recebido os 
sacramentos pascais; é aprofundar 
na vida pessoal e comunitária a 
graça de sermos batizados e de 
renascermos como filhos e filhas 
de Deus.

O Tríduo Pascal
Celebrar o Sagrado Tríduo Pascal 
da Paixão e Ressurreição do Senhor 
é celebrar o centro do ano litúrgico, 
a fonte que alimenta a nossa vida 
de fé, nossas comunidades, nosso 
empenho pelo Reino.

1. Quinta-feira Santa: celebrar a 
Ceia do Senhor, na noite da Quinta-
feira Santa, é sentar-se junto com 
Jesus para celebrar a Páscoa do 
seu povo. É deixar-se lavar os 
pés pelo Senhor e dele receber 
o mandamento novo. É comer 
e beber o seu corpo e sangue 
entregue por nós.

2. Sexta-feira Santa: celebrar a 
Sexta-feira da Páscoa do Senhor 
é celebrar “o dia em que o esposo 
nos foi tirado”. É contemplar suas 
chagas e tornar presentes as dores 
e martírios de todos os injustiçados 
da terra, nos quais a sua Santa 
Páscoa continua.

3. Vigília Pascal: celebrar a 
Vigília Pascal é celebrar “a mãe 
de todas as vigílias”, noite santa 
na qual renascemos. É celebrar 
em plena escuridão o resplendor 
de uma luz que não se apaga. É 
celebrar a Ceia do Cordeiro sem 
mancha, nossa Páscoa, comendo 
o pão puro sem fermento com 
os corações sinceros e contentes, 
assumindo com mais totalidade 
o compromisso com a causa do 
Reino, da qual a ressurreição do 
Cristo é inauguração e lançamento 
decisivo.
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TRÍDUO PASCAL – QUINTA-FEIRA 
SANTA – CEIA DO SENHOR

09 de Abril de 2020  
Cor Litúrgica: Branca – Nº 1389

“Celebração Profética da Páscoa.”  

01. Motivação
Animador: Irmãos e irmãs, iniciamos 
o Tríduo Pascal. Com alegria nos 
reunimos para a Ceia do Senhor, cujo  
centro é o grande mistério da redenção 
da humanidade: a paixão, a morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo. Neste dia, 
celebramos a instituição da eucaristia 
e do sacerdócio e, por meio do gesto 
do lava-pés, o mandamento do amor-
serviço.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida
Min. da Palavra: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Deus da esperança, 
que nos cumula de toda a alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja sempre convosco. 
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial
Irmãos e irmãs, de coração contrito e 
humilde, aproximemo-nos do Deus 
justo e santo, para que tenha piedade 
de nós pecadores.
Breve momento de silêncio 
Canto Penitencial 

Min. da Palavra: Dai, Senhor, que 
perdoados de nossos pecados, 
possamos abrir nosso coração para 

ouvir a vossa palavra, e que ela nos 
ajude a aceitar este mandamento como 
princípio de vida e que o alimento que 
vamos receber na ceia seja a presença 
viva do vosso amor que nos une e nos 
fortalece.  Por vosso Filho, Jesus Cristo, 
que contigo e com o Espírito Santo, 
vive e reina de eternidade a eternidade.
Ass.: Amém!

04. Glória
Canto

05. Oração Inicial
Min. da Palavra:  Ó Deus de terna 
compaixão, estamos reunidos para a 
Santa Ceia que Jesus nos deixou como 
sinal do vosso amor fiel. Dai-nos pelo 
mistério de vossa entrega por nós, 
chegarmos a uma atitude permanente 
de solidariedade e doação no serviço 
do vosso reino. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura
Êxodo 12, 1-8.11-14

02. Salmo Responsorial: 115 (116)  
Resp.: “ O cálice por nós abençoado é 
a nossa comunhão com o sangue do 
Senhor!” 
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03. Segunda Leitura
1Coríntios 11, 23-26

04. Canto de Aclamação
Eu vos dou um novo mandamento:
“Que vos ameis uns aos outros, assim 
como eu vos amei”, disse o Senhor. (bis)

05. Evangelho
João 13, 1-15

Min. da Palavra:: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo 
São João.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
O Min. da Palavra não se deve estender por mais 
de dez minutos.

07. Lava-Pés
Animador: Jesus nos deu exemplo de 
gesto de humildade, amor e serviço. 
Hoje O imitamos com o compromisso 
de amar e servir a Deus na pessoa dos 
nossos irmãos. Lavar os pés é a satisfação 
pelo bem estar alheio, é ser solidário. 
Acompanhemos o lava-pés e renovemos 
nosso desejo de seguir o mestre. 
Depois da partilha da palavra, o(a) Ministro da 
Palavra cinge-se com uma toalha e, tomando 
água e bacia, lava os pés de um grupo da 
comunidade, para lembrar o que fez Jesus na 
última ceia, num ato de amor e serviço. (Sugestão) 
Outras bacias distribuídas no meio da assembleia 
permitirá que cada um, cada uma, lave o pé do 
outro/a. 
Canto

08. Profissão de Fé
Min. da Palavra: Creio em Deus...

09. Preces da Comunidade
Min. da Palavra: O Filho de Deus se 
fez doação de amor e de Salvação 
para toda a humanidade. Irmãos e 
irmãs, nesta oração comum, confiantes 
elevemos nossa súplica ao Deus 
bondoso.
Seguem as preces preparadas pela comunidade.

Min. da Palavra: Ouvi, ó Pai, as nossas 
preces e atendei com bondade as 
nossas súplicas. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
Ass.: Amém!

01. Partilha 
Animador: Coloquemos diante do 
altar do Senhor, nossas alegrias, 
preocupações, nossos dons e nossa 
vida, o nosso servir a Deus e ao próximo. 
Canto / procissão 
 
Min. da Palavra: Olhai, ó Deus, com 
bondade, tudo o que colocamos 
diante de vós, e seja para vossa glória 
a celebração que realizamos, para 
que um dia possamos vos servir 
eternamente. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Momento em que o Min, da Eucaristia deve buscar 
a reserva eucarística e a assembleia se colocar em 
silêncio.

02. Louvação
Min. da Palavra: A nossa proteção está 
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha 
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!
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Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Bendigamos ao Senhor.
1.Jesus, nosso mestre, nós vos louvamos 
e agradecemos pela instituição do 
sacerdócio. Que os sacerdotes e nós, 
povo sacerdotal, sejamos sal da terra e 
luz do mundo.
Refrão: Por nós fez maravilhas, 
louvemos ao Senhor.
2.Jesus nosso mestre, nós vos louvamos 
e agradecemos pelo grande dom 
da eucaristia. Que possamos tomar 
sempre deste alimento que é água viva 
que jorra do vosso coração.
Refrão: Por nós fez maravilhas, 
louvemos ao Senhor.
3.Jesus nosso mestre, nós vos louvamos 
e agradecemos pelo grande exemplo 
de amor que nos dais. Que todos nós 
aprendamos a amar as pessoas como 
vós as amastes.
Refrão: Por nós fez maravilhas, 
louvemos ao Senhor.
4.Jesus nosso mestre, nós vos louvamos 
e agradecemos por terdes dado vossa 
vida pela salvação de todos. Ajudai-nos 
também a colocar nossa vida a serviço 
dos nossos irmãos e irmãs.
Refrão: Por nós fez maravilhas, 
louvemos ao Senhor.

Ou sugestão: Quão grande és tu; ou salmo 67\66- 
ODC pg 84\85, usando o refrão próprio para a 
quinta-feira santa. 

de Jesus e iluminados pela sabedoria 
de sua Palavra, rezemos juntos. Pai 
nosso...

02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco. 
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, 
saudai-vos uns aos outros em Cristo.

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Eu sou a Luz do 
mundo; quem me segue não andará 
nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo. 
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo (a). 
Canto / procissão 

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, promessa de 
paz, hoje nos renovastes pela ceia de 
vosso filho Jesus; fazei que a força deste 
alimento nos acompanhe toda nossa 
vida e dai-nos a graça de participar da 
ceia do vosso reino. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso
Min. da Palavra: Guiados pelo Espírito 

01. Avisos / compromissos da 
comunidade.
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02. Transladação do Santíssimo
• O Ministro da Palavra desnuda o altar em 

preparação do ambiente para a sexta- feira 
santa e convida a comunidade para a 
adoração ao Santíssimo.

• Os Ministros da Eucaristia transladam 
o Santíssimo para o local previamente 
preparado pela equipe de celebração para 
a adoração.

• A celebração termina sem a bênção.

Min. da Palavra:  Vamos juntos louvar 
e adorar o Santíssimo Sacramento.
Canto apropriado

participar, além dos Ministros 
extraordinários, os participantes 
do lava-pés, além da cruz 
processional, bacia, jarra d’água, 
toalha e flores.

• Nesta celebração, é importante 
que haja a participação dos 
catequistas, dos pais e das crianças 
ou adolescentes que estão se 
preparando para a Eucaristia. Na 
semana após a Páscoa, é oportuno 
haver uma catequese sobre o 
significado dos ritos realizados 
nesta celebração.

Rito da Palavra

• Junto com o Livro Sagrado, 
entram os símbolos que recordam 
os textos a serem proclamados, 
como: ervas amargas, pão ázimo, 
vinho, etc, a serem colocados 
numa mesinha próxima ao ambão.

• Na homilia, levar em conta, além 
do significado do lava-pés, esse 
dia magnífico em que acontece 
a instituição da Eucaristia (Jesus 
institui, e Paulo a realiza) e do 
Sacerdócio.

Lava-pés

• Quem preside lava, enxuga e beija 
o pé de cada pessoa, enquanto se 
entoa um hino apropriado.  

• Será feito pelo Ministro da Palavra 
após a homilia, usará uma toalha/
pano amarrado à cintura, uma 
toalha para enxugar os pés dos 
“apóstolos”, uma bacia e uma jarra 
com água. Todos esses gestos 

Ritos Iniciais

• O ambiente da celebração deve 
ser realmente o de uma refeição 
festiva. Onde for possível, dispor os 
bancos ou cadeiras em semicírculo 
ao redor da mesa do altar. Preparar 
o ambiente com toalhas brancas, 
flores, velas, pão ázimo e vinho 
(suco de uva).

• A celebração deve ser bem 
preparada e com antecedência. 
Fazer uma acolhida bem festiva, 
podendo inclusive utilizar pessoas 
da equipe de música cantando na 
porta, alegres para acolhida, pois 
estamos numa noite diferente.

• Iniciar a celebração com um refrão 
meditativo: “Onde reina o amor, 
fraterno amor, onde reina o amor, 
Deus aí está.”

• Na procissão de entrada, podem 
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significam colocar-se a serviço do 
outro, como Jesus o fez.

Rito de Agradecimento

• Incentivar a procissão da 
apresentação dos dons, lembrando 
que Jesus, sendo Deus, humilhou-
se e pôs se a serviços da 
comunidade (apóstolos).

Ritos Finais

• Não há bênção final, pois esta 
celebração só terminará no 
Sábado Santo.

• O animador se encarrega, no 
momento dos avisos, motivar a 
assembleia para a adoração. Pode 
se preparar uma escala em grupos.

• Após a Oração final o Ministro 
da Eucaristia, acompanhado 
dos demais Ministros, acólitos, 
leitores, etc... fazem a procissão de 
transladação do Santíssimo até o 
sacrário, ou local onde acontecerá 
a adoração. 

Páscoa, uma festa antiga de pastores. 
Posteriormente, ela foi unida a festa 
dos pães ázimos e interpretada como 
memorial da passagem da escravidão 
do Egito à liberdade. O povo é 
chamado a assimilar a urgência da 
liberdade. ( Ex 12, 11).
O sangue do Cordeiro, colocado 
na entrada das portas, representa 
a esperança de salvação. A morte 
amaçava o povo hebreu e egípcio 
Deus revela-se como o Senhor da vida, 
vencendo todas as formas de morte e 
opressão. A salvação dos primogênitos 
e a libertação da escravidão asseguram 
uma vida digna, impelindo o povo 
a seguir o caminho de Deus com 
fidelidade. 
 
Segunda Leitura: Paulo lembra o 
verdadeiro significado da eucaristia: 
memorial da morte e ressurreição do 
Senhor. Na última ceia, as palavras 
que acompanham os gestos de Cristo 
levam os discípulos a fazer memória 
do seu corpo entregue por amor e 
da nova aliança, em seu sangue. O 
Pão partido e entregue aos discípulos 
simboliza a totalidade da vida de Jesus, 
oferecida ao Pai e à humanidade. 
Paulo alerta que o objetivo da ceia não 
é simplesmente comer e beber, mas, 
comendo e bebendo da ceia, vivenciar 
o exemplo de doação de Jesus até a 
morte. É um apelo a viver a comunhão, 
o amor fraterno e a partilha solidária 
com os irmãos e em comunidade.
 
Evangelho: A cena do lava-pés, 
introduz o discurso de despedida, na 
qual existem ensinamentos essenciais 
de Jesus deixados à comunidade. Ao 
longo de seu ministério, Jesus formou 
uma comunidade de discípulos para 
partilhar sua vida e missão.Com o gesto 
do lava-pés, Ele mostra o sentido do 

Introdução: Com a missa vespertina 
na Ceia Senhor, iniciamos o Tríduo 
pascal da Paixão e Ressurreição do 
Senhor, na qual o Senhor se entrega 
por nós, Ele é o novo cordeiro pascal. 
Como servo, Ele nos ensina a servir e 
amar sem medidas.

Primeira Leitura: Tirada do livro do 
Êxodo, acentua o sentido familiar da 
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amor pleno recebido do Pai e oferecido 
aos seus mediante a entrega total de 
sua vida. Como Filho de Deus enviado 
ao mundo, Ele sabe que chegou a hora 
de voltar para a casa do Pai. Chegou 
a hora da elevação e da glorificação 
do Filho do Homem através da cruz. 
Jesus, como Mestre e Senhor, durante 
a Ceia com seus discípulos, levanta-se 
da mesa e põe-se a serviço, oferecendo 
água para lavar os pés que era sinal 
de hospitalidade e acolhida. O gesto 
de Jesus é sinal de amor e serviço 
incondicionais e exemplo a ser seguido, 
imitado. É uma síntese de toda a sua 
vida, que proclama a Boa Nova da 
Salvação, rompendo com toda a forma 
de desigualdade. Na ação de Jesus, 
o Messias Servo, que ama e acolhe as 

pessoas sem fazer distinção, revela-
se o rosto solidário e amoroso do Pai. 
Pedro não compreende a novidade do 
ministério de Jesus a serviço da vida 
e libertação. Deixar-se lavar os pés 
significa participar da comunhão com 
Deus. O lava-pés é um gesto profético, 
que antecipa o sentido da cruz: a 
entrega de Jesus por amor até o fim.
O gesto de Jesus, de lavar os pés, é o 
mandamento do amor fraterno que 
devem fundamentar as relações entre 
os membros da comunidade eclesial.
Com palavras e ações, Jesus impele a 
uma opção radical a serviço do Reino, 
somos discípulos chamados a imitar as 
atitudes de Jesus, seu amor centrado 
ao Pai e aos irmãos.
      
Equipe do celebrando
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TRÍDUO PASCAL – SEXTA-FEIRA 
DA PAIXÃO

10 de abril de 2020  
Cor Litúrgica: Vermelho – Nº 1390 

“Pela cruz salvou o mundo“

Refrão Meditativo
Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, 
tende piedade de nós.

01. Motivação
Este primeiro momento é marcado pelo silêncio. 
Os ministros e ministras aproximam-se do 
altar, prostram-se. Toda assembleia (se possível 
ajoelha-se) e reza em silêncio. Depois de alguns 
minutos os ministros se levantam e seguem para 
o presbitério onde segue com a oração inicial.

02. Oração Inicial
Min. da Palavra: Ó Deus, olhai com 
amor de mãe esta vossa família, pela 
qual nosso Senhor Jesus Cristo se 
entregou às mãos dos inimigos e sofreu 
a tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós 
vos pedimos.  Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

04. Canto de Aclamação
Salve, ó Cristo obediente! Salve, 
amor onipotente, que te entregou à 
cruz  e te recebeu na luz!
1 - O Cristo obedeceu até a morte, 
humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, 
humilhou-se e obedeceu até a cruz.
2 - Por isso o Pai do céu o exaltou, 
exaltou-o e lhe deu um grande nome, 
exaltou-o e lhe deu poder e glória, 
diante dele céus e terra se ajoelhem!

05. Evangelho
Evangelho: João 18,1-19,42

Min. da Palavra: Anúncio da Paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo 
João , que padeceu por nós, morreu 
por nosso amor.
Ass.: Que padeceu por nós, morreu 
por nosso amor!

06. Homilia
O Min. da Palavra não se deve estender por mais 
de dez minutos.

07. Preces da Comunidade – 
Oração Universal
Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, nós 
adoramos o Senhor que pela cruz 
salvou o mundo inteiro. Rezemos pelas 
grandes necessidades da Igreja e da 
humanidade, pela qual Jesus entregou 
sua vida. 

01. Primeira Leitura
Isaias 52,13-53,12

02. Salmo Responsorial 30(31) 
Resp.: “ Ó Pai, em tuas mãos eu entrego 
meu Espirito”.

03. Segunda Leitura
Hebreus 4,14-16;5,7-9



61

Animador: Rezemos pela paz no 
mundo inteiro: 
- Para que cessem todas as guerras e 
tenha fim todo armamento. 
- Pelo fim das discriminações raciais e 
por melhores condições de vida em 
nosso país e em todos os países do 
Terceiro Mundo.
Todos se ajoelham e rezam em silêncio (ou cantam) 
Ass.:Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.

(Todos se levantam e o ministro reza)
Min. Palavra: Deus de terna compaixão, 
pela cruz de Jesus Cristo derrubaste os 
muros de separação entre os povos. Dá 
a toda a humanidade a vossa paz da 
justiça e do direito.  Por Cristo, nosso 
Senhor.

Animador: Rezemos por todas as Igrejas 
cristãs e pela unidade dos cristãos: 
- Pelas comunidades cristãs de nossas 
cidades e de nosso bairro e seus 
pastores - Pelos organismos que 
promovem a unidade entre as Igrejas. 
Todos se ajoelham e rezam em silêncio
Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.
 
Min. Palavra: Ó Deus, promessa de 
paz, Jesus morreu para reunir  todos 
os vossos filhos e as vossas filhas em 
todo o mundo.  Dá às Igrejas cristãs 
a unidade visível  e a alegria de viver 
segundo o evangelho. Por cristo, nosso 
Senhor.
 
Animador: Rezemos pela nossa igreja 
aqui e no mundo inteiro:
- Pelo papa Francisco,  pelos Bispos, 
padres e por todos os ministros e 
ministras de nossas comunidades.
- Pelos que se preparam para ser 
batizados nesta páscoa e pelos que 
trabalham na catequese.
Todos se ajoelham e rezam em silêncio

Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.

Min. da Palavra: Ó Deus de bondade, 
firma em vosso amor esta vossa 
família. Fortalece na fé os animadores 
e animadoras do teu povo  e faze que 
nossas Igrejas sejam cada vez mais 
pascais  e testemunhas do teu amor 
para com toda a humanidade.  Por 
Cristo, nosso Senhor.

Animador: Rezemos pelas comunidades 
e grupos de outras religiões:
- Para que se acabem as guerras entre 
as religiões.
- Para que sejam testemunhas fiéis na 
construção de uma cultura de paz.
Todos se ajoelham e rezam em silêncio
Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.
 
Min. da Palavra: Ó Deus do universo, 
acolhe as preces  de todos os que te 
invocam com diferentes nomes  e 
protege as pessoas que se consagram 
ao vosso serviço. Firma o diálogo inter-
religioso  e a colaboração entre todos 
os que buscam a paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Animador: Rezemos pelas comunidades 
de Israel.
Todos se ajoelham e rezam em silêncio
Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.
 
Min. da Palavra: Ó Deus, promessa de 
paz, que fizeste aliança com Abraão e seus 
descendentes,  escuta as preces da vossa 
Igreja, reafirma a unidade das duas alianças  
e multiplica as tuas bênçãos sobre o povo 
judeu, conduzindo-o pelo caminho da paz.  
Por Cristo, nosso Senhor.
 
Animador: Rezemos pelos que não 
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creem em Deus e pelas pessoas que 
estão em crise de fé. 
Todos se ajoelham e rezam em silêncio
Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.
 
Min. da Palavra: Ó Deus, 
puseste no coração de toda 
pessoa  o desejo de te procurar.   
Dá aos que procuram a verdade,  a 
graça de descobrir-te como Deus vivo 
e amigo da humanidade. Faze de nós, 
que cremos, testemunhas da vossa 
bondade. Por Cristo, nosso Senhor.
 
Animador: Rezemos pelos que 
dirigem os destinos das nações:
- Pela organização das Nações Unidas 
e por todos os organismos que 
congregam as nações.
- Pelos chefes de Estado.
- Por todos os que exercem o poder 
executivo.
- Por todos os que trabalham na justiça.
- Por todos os que atuam no legislativo, 
vereadores e deputados.
Todos se ajoelham e rezam em silêncio
Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.
 
Min. da Palavra: Ó Deus, vós revelas 
vossa salvação a todos os povos,  faze 
que os dirigentes das nações as 
governem com justiça.  Que todos 
os habitantes da terra vivam em 
liberdade  e sejam respeitados como 
teus filhos e tuas filhas.  Por Cristo, 
nosso Senhor.
 
Animador: Rezemos por todas as 
pessoas que sofrem: 
- Pelos povos indígenas ameaçados de 
morte.
- Pelos sofredores das ruas de nossas 
cidades.
- Pelas pessoas que estão nas prisões.
- Pelos doentes de nossas comunidades.

- Pelas vítimas da fome e da violência.
- Pelos refugiados.
Todos se ajoelham e rezam em silêncio
Ass.: Deus santo, Deus forte, Deus 
imortal, piedade de nós.
 
Min. da Palavra: Ó Deus, defensor 
da vida e consolação dos aflitos,  tem 
piedade do vosso povo.  Mostra 
a vossa força em todos os que 
sofrem tribulações  e ilumina as 
comunidades cristãs  a encontrarem 
meios eficientes de solidariedade.   
Por Cristo, nosso Senhor.

08. Apresentação da Cruz
O ministro se dirige ao fundo da igreja, toma a 
cruz na mão, coberta com um pano vermelho. 
O ministro vai descobrindo a cruz  por partes e 
cantando:

Min. da Palavra: Eis o lenho da cruz do 
qual pendeu a salvação do mundo.
Ass.: Vinde Adoremos!
A assembleia se inclina em silêncio

09. Adoração da Cruz
A assembleia se aproxima  para reverenciar a cruz, 
em sinal de profunda adesão ao mistério de amor 
que em Jesus venceu a tortura da cruz para ser fiel 
ao desígnio de Deus na humanidade.
Canto de Adoração da Santa Cruz.

Momento em que o Min, da Eucaristia deve buscar 
a reserva eucarística e a assembleia se colocar em 
silêncio. Estende-se uma toalha sobre o altar e 
colocam-se nele o corporal.

01. Pai Nosso
Min. da Palavra:  Fiéis aos 
ensinamentos do Salvador, ousamos 
dizer: Pai Nosso...
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02. Oração da Paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor 
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Omite-se o abraço da paz.

03. Comunhão
Min. Eucaristia: “Assim disse Jesus: 
Prova de amor maior não há que doar a 
vida pelo irmão”. Felizes os convidados 
para a ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que 
entreis em minha casa, mas dizei uma 
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus de ternura, 
por vossa misericórdia, o mistério da 
Morte e ressurreição de Jesus, nosso 
Senhor, fez de nós um povo novo. 
Ajudai a todos que vosso Pão e vossa 
Palavra alimentam a viver a vida inteira 
como povo consagrado. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

03. Oração sobre o povo
Min. da Palavra: Que a vossa bênção, 
ó Deus, desça abundante sobre o vosso 
povo que acaba de celebrar a morte 
de vosso filho, na esperança de sua 
ressurreição. Venha o vosso perdão, 
seja dado o vosso consolo, cresça a fé 
verdadeira e a libertação se confirme. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!
A assembleia se retira da igreja em silêncio.

Min. da Palavra: A nossa partida 
silenciosa sirva para pensar no Amor 
de Deus e testemunharmos o autêntico 
amor fraterno.

• O clima de silêncio e o ambiente 
despojado expressam dor e luto 
da comunidade: o altar fica sem 
toalhas, sem flores e sem velas; 
a cor litúrgica é vermelha, sinal 
do sangue do Senhor derramado 
na cruz por amor. Hoje e 
amanhã, segundo uma tradição 
antiquíssima, a Igreja não celebra a 
Eucaristia. 

• Na tarde deste dia, por volta das 
três horas (a não ser que razões 
de ordem pastoral aconselhem 
outra hora mais tardia), faz-se a 
celebração da Paixão do Senhor, 
que consta de três partes: liturgia 
da palavra, adoração da cruz e 
sagrada comunhão.

• Neste dia, a sagrada comunhão 
só pode ser distribuída aos fiéis 
dentro da celebração da Paixão 
do Senhor. Aos doentes que 01. Avisos / compromissos da 

comunidade.
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não podem tomar parte nesta 
celebração pode levar-se a 
comunhão a qualquer hora. 

• Sejam preparadas as pessoas, com 
antecedência, para fazer a leitura 
da paixão.

• A equipe de celebração fique 
atenta para a dinâmica da Oração 
universal, seja intercalada com o 
silêncio e preces.

• Para adoração da cruz, preparar 
uma cruz grande coberta com 
pano vermelho e que seja fácil 
para descobrir. 

o mais sublime ato de obediência. Os 
cristãos não devem temer Jesus, mas 
aproximar-se d’ele confiadamente, 
certos do seu acolhimento 
misericordioso.   «Temos nós um  sumo 
sacerdote».  Jesus não se limita, como 
o  sumo sacerdote  dos judeus, a 
penetrar no Santo dos Santos no dia 
da expiação    para expiar os pecados 
do povo; Ele penetra no próprio Céu 
e abre-nos o caminho para lá. E faz 
isto, não com o sangue de animais, 
mas com o seu próprio sangue (9, 12), 
com grande sofrimento da sua parte: 
«com lágrimas»  (v. 7), pois, apesar de 
ser o Filho de Deus, quis experimentar 
quanto custa obedecer e sofrer (cf. v. 8). 
Assim, Jesus tem mais um título para se 
compadecer de nós, das nossas dores 
e fraquezas: é que possui a experiência 
concreta de todas as provações a que 
pode um homem ser sujeito nesta 
vida, com exceção do pecado (cf. v. 
15). Só nos resta ter a fé, a confiança e 
a humildade de recorrer à sua infinita 
misericórdia – «trono da graça» (v. 16) – 
para obter a ajuda de que precisamos.

Evangelho:  Os quatro desenvolvidos 
relatos da Paixão do Senhor que nos 
propõem todos os quatro evangelistas 
não são um mero relato. Têm um que 
de reflexão e meditação sobre tão 
assombrosos acontecimentos, feita à 
luz do Antigo Testamento. Também nós 
não devemos passar apressadamente 
os olhos por estas páginas, mas meditá-
las, metermo-nos dentro destas cenas 
e renovar frequentemente a sua 
lembrança: quem sofre, quanto sofre, 
para que sofre e porque sofre, por 

Introdução: A tarde de Sexta-feira 
Santa apresenta o drama imenso da 
morte de Cristo no Calvário. A cruz 
erguida sobre o mundo segue de pé 
como sinal de salvação e de esperança. 
Com a Paixão de Jesus, segundo o 
Evangelho de João, contemplamos o 
mistério do Crucificado, com o coração 
do discípulo Amado, da Mãe, do 
soldado que lhe traspassou o lado.

1º Leitura: Nesta primeira leitura, o 
profeta Isaías reflete sobre a inocência e 
paciência do Servo Sofredor oferecido 
em expiação e que, por tal motivo, 
justificará e atrairá multidões humanas. 
Todos os pormenores coincidem com a 
vida e morte de Jesus.

2º Leitura:  A Paixão é vista aqui como 
a mais solene prece de intercessão e 
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quem sofre? Esta meditação tem feito 
muitos santos ao longo de todos os 
tempos, pois não pode deixar ninguém 
indiferente: um tão grande amor só 
com amor se paga. É neste relato no 
qual o paralelismo com os sinópticos 
é maior, embora apareçam muitos 
pormenores específicos e sobretudo 
uma profunda visão teológica muito 
própria do IV Evangelho, que põe em 

relevo a serena majestade de Jesus que 
caminha livremente para a Cruz como 
para um trono de glória e uma fonte 
de vida para os seus; mesmo quando 
é esbofeteado e feito rei de comédia, 
aparece com toda a dignidade real que 
lhe compete; assim, João evita descrever 
a agonia, embora a não ignore. 

Equipe do Celebrando
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TRÍDUO PASCAL – SÁBADO SANTO  
VIGÍLIA PASCAL

11 de abril de  2020  
Cor Litúrgica: Branco - nº 1391 

“Vigília Pascal, festa de Cristo Ressuscitado, 
força, luz e vida para todos .”

(Apagam-se as luzes da Igreja. Fora dela, em 
lugar conveniente, acende-se uma pequena 
fogueira e, perto dela, o povo se reúne. Alguém 
deverá estar segurando o Círio Pascal. O Min. 
Da Palavra saúda o povo reunido e o exorta 
a celebrar dignamente a Vigília, com uma 
participação ativa, plena e consciente). 
 
01. Motivação 
Min. da Palavra:  Irmãos e irmãs, a 
Vigília Pascal é a celebração da vida 
renovada em Cristo ressuscitado. 
Nesta celebração, participamos da 
celebração da Luz. Cristo Ressuscitado 
é a Luz que ilumina nossa caminhada.

02. Acendimento da fogueira 
(Durante o acendimento do fogo, a assembleia 
poderá ser incentivada a falar das luzes, das 
esperanças e dos sonhos que gostaria que se 
acendessem na comunidade, nas famílias e na 
caminhada do povo brasileiro, lembrando o 
tema da Campanha da Fraternidade. Acende-se 
o fogo e entoa-se um canto).  

Bênção do Fogo
Min. da Palavra: (impondo as mãos) 
Ó Deus que pelo vosso Filho trouxestes 
àqueles que creem o clarão da vossa 
luz, santificai este novo fogo. Concedei 
que a festa da Páscoa acenda em nós tal 
desejo do céu, que possamos chegar 
purificados à festa da luz eterna. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

03. Preparação do Círio Pascal 
(Caso não haja celebração a nível paroquial)

Alguém traz o Círio e o Ministro, de posse de um 
estilete grava nele uma cruz, enquanto diz:

Min. da Palavra:  Cristo ontem e hoje 
(Incisão na haste vertical)

Min. da Palavra: Princípio e fim 
(Incisão na haste horizontal)

Min. da Palavra:  Alfa (Letra A no alto 
da haste vertical)

Min. da Palavra:  E ômega (Letra U no 
ponto inferior da haste vertical)

Min. da Palavra:  A Ele o tempo 
(Incisão do nº 2- ângulo esquerdo 
superior da cruz)

Min. da Palavra:  E a Eternidade 
(Incisão do nº 0 – ângulo esquerdo 
inferior)

Min. da Palavra:  A Glória e o poder 
(Incisão do nº 1 – ângulo esquerdo 
inferior)

Min. da Palavra:  Pelos séculos sem 
fim. Amém (Incisão do nº 1 – ângulo 
direito inferior) 

(Feitas as incisões, o ministro beija os cincos cravos 
e os aplica formando uma cruz dizendo:)
Min. da Palavra:  
                 1 – Por suas santas chagas 
  2 – Suas chagas gloriosas
                 3 – O Cristo Senhor 
                4 – nos proteja 
              5 – e nos guarde. Amém!
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(Os cravos sejam aplicados na ordem conforme 
figura abaixo:)

  

      

04. Acendimento do Círio
Alguém traz a vela e acende solenemente o Círio, 
dizendo:
Animador: “A luz do Cristo que 
ressuscita resplandecente dissipe 
as trevas do nosso coração e nossa 
mente!”

O ministro apresenta o Círio Pascal à assembleia 
e Canta:
Min. da Palavra:  Eis a Luz de Cristo!
Ass.: Demos graças a Deus!

O Ministro convida algumas pessoas a acender 
suas velas no Círio Pascal, perpassando para a 
assembleia e todos se preparam para a procissão.

05. Procissão da Luz
Animador: Na certeza de que somos 
um povo que caminha, vamos nos 
direcionar até a Igreja conduzidos 
pelo Círio – Luz do Ressuscitado, que 
caminha conosco hoje e sempre. 

Para que seja uma procissão alegre, de acordo 
com a cultura popular, entoar cânticos de 
caminhada. Ao chegar à Igreja, estando na 
penumbra – já na entrada, o Ministro da Palavra 
eleva o Círio e canta.

Min. da Palavra:  Eis a Luz de Cristo. 
Ass.: Demos graças a Deus! 

O Ministro repete esse gesto no meio da Igreja. Já 
no altar, o ministro, de frente para a assembleia, 
repete novamente o gesto. Coloca o Círio no local, 
previamente decorado. Segue-se a proclamação 
da Páscoa, do ambão. Todos, mantém as velas 
acesas até o final desta proclamação, que pode 
ser cantada em duas vozes. 

      1

4    2  5 

      3 

06. Proclamação da Páscoa 
Exulte os céus e os anjos triunfantes, 
mensageiros de Deus, desçam cantando; 
façam soar trombetas fulgurantes,
a vitória de um rei anunciando. 

 Alegre-se  também a terra amiga, 
Que em meio a tantas luzes 
resplandece;
E vendo dissipar-se a treva antiga, 
Ao sol do eterno Rei brilha e se aquece.

Que a mãe Igreja alegre-se igualmente
Erguendo as velas deste fogo novo
E escute, reboando de repente,
O Aleluia cantado pelo povo.

E vós, que estais aqui, irmãos queridos,
Em torno desta chama reluzente,
Erguei os corações, e assim unidos
Invoquemos o Deus onipotente.

Ele, que por seus dons nada reclama.
quis que entre os seus levitas me 
encontrasse;
para cantar a glória desta chama.
De sua luz um raio me traspasse!  

Min. da Palavra: O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus!
Min. da Palavra: Demos graças ao 
Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação!

Sim, verdadeiramente, é bom e justo
Cantar ao Pai de todo coração
E celebrar seu Filho Jesus Cristo, 
Tornado para nós um novo Adão.

Foi ele quem pagou do outro a culpa,
Quando por nós à morte se entregou:
Para apagar o antigo documento
Na cruz todo seu sangue derramou.
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Pois eis agora a Páscoa nossa festa,
Em que o real cordeiro se imolou:
Marcando nossas portas, nossas almas,
Com seu divino sangue nos salvou.

Esta é, a noite, em que do Egito
Retirastes os filhos de Israel,
Transpondo o mar vermelho a pé 
enxuto,
Rumo à terra onde correm: leite e mel.

Ó noite em que a coluna luminosa
As trevas do pecado dissipou, 
E aos que creem no Cristo em toda a 
terra
Em novo povo eleito congregou.

Ó noite em que Jesus rompeu o inferno,
Ao ressurgir da morte vencedor,
De que nos valeria ter nascido, 
se não nos resgatasse em seu amor?

Ó Deus quão estupenda caridade
Vemos no vosso gesto fulgurar,
Não hesitais em dar o próprio  Filho
Para a culpa dos servos resgatar.

O pecado de Adão indispensável, 
Pois o Cristo o dissolve em seu amor;
A culpa tão feliz que há merecido
A graça de um tão grande Redentor!

Só tu, noite feliz, soubeste a hora
Em que o Cristo da morte ressurgia;
e é por isso de ti que foi escrito: 
A noite será luz para o meu dia!
Pois esta noite lava todo crime,
Liberta o pecador dos seus grilhões;
Dissipa o ódio e dobra os poderosos
Enche de luz e paz os corações. 

Ó noite de alegria verdadeira, 
Que prostra o faraó e ergue os hebreus,
Que une de novo o céu a terra inteira,
pondo na treva humana a luz de Deus.

Na graça desta noite, o vosso povo
Acende um sacrifício de louvor;
Acolhei, ó Pai santo, o fogo novo.
Não perde, ao dividir-se o seu fulgor

Cera virgem de abelha generosa
Ao Cristo ressurgindo trouxe a luz:
Eis de novo a coluna luminosa
Que o vosso povo para o céu conduz.

O Círio que acendeu as nossas velas
Possa esta noite toda fulgurar;
Misture sua luz a das estrelas,
Cintile quando o dia despontar.

Que ele possa agradar-vos como o 
Filho,
Que triunfou da morte e vence o mal:
Deus, que a todos acende no seu brilho,
E um dia voltará, sol triunfal! 
Amém
Neste momento apagam-se as velas e acedem-se 
as luzes da Igreja.

Animador: Por meio da Palavra, 
contemplemos a história da salvação e do 
grande amor de Deus por nós. 

01. Primeira leitura
Gênesis1,1.26 – 31ª ou Gênesis 1,1-2,2

Salmo – 103(104)
Resp.: “ Enviai o vosso Espírito, Senhor, 
e da terra toda a face renovai.”

Oração
Min. da Palavra:  Ó Deus da vida, os 
céus proclamam a glória do vosso 
nome e a terra está cheia de vossas 
maravilhas. Dai à nossa comunidade a 
graça de ser um sinal da nova criação 
começada por Jesus Cristo, vosso Filho 
e nosso Senhor. 
Ass.: Amém!
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02. Segunda leitura
Gênesis 22,1-18 ou 22,1-2.9ª.10-13.15-18

Salmo 16(15)
Resp.: “ Guardai-me, ó Deus, porque 
em vós me refugio!”

Oração
Min. da Palavra:  Ó Deus, Pai amoroso, 
que, em Abraão, firmastes uma aliança 
com todos os povos e nações. Dai a 
toda humanidade a alegria de viver na 
comunhão convosco e corresponder 
aos vossos planos de paz. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

03. Terceira leitura
Êxodo 14,15-15.1

Salmo  Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18
Resp.: “ Cantemos ao Senhor, que fez 
brilhar a sua glória!”

Oração
Min. da Palavra:  Ó Deus, vemos brilhar 
ainda em nossos dias as vossas antigas 
maravilhas. Como manifestastes 
outrora o vosso poder, libertando 
um só povo da perseguição do Faraó, 
realizais agora a salvação de todas as 
nações, fazendo-as renascer nas águas 
do batismo. Concedei a todos os seres 
humanos tornarem-se filhos de Abraão 
e membros do vosso povo eleito. Por 
Cristo, Nosso Senhor.
Ass.: Amém!

04. Quarta leitura
Isaías 54,5-14

Salmo  29(30)
Resp.: “Eu vos exalto, ó Senhor, porque 
vós me livrastes!”

Oração 
Min. da Palavra:  Ó Deus de compaixão, 
pleno de amor pela humanidade, 
que firmastes, no Cristo, uma aliança 
de paz, fazei que nossa comunidade, 
unida a todas as comunidades de fé 
do mundo, como vossos filhos e filhas 
de predileção, possa caminhar sempre 
na estrada da justiça. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Ass.: Amém!

05. Quinta leitura
Isaías 55,1-11

Salmo  Is 12,2-3 4bcd5-6
Resp.: “Com alegria bebereis do 
manancial da salvação!”

Oração 
Min. da Palavra: Ó Deus da vida, 
sempre atento às necessidades do 
vosso povo, que, pela voz do profeta, 
anunciastes as maravilhas que hoje se 
realizam, dai a todas as comunidades 
que celebram esta nova páscoa a graça 
de beber sempre da vossa salvação e 
bendizer eternamente o vosso nome. 
Por Cristo, Senhor nosso.
Ass. Amém!

06. Sexta leitura
Baruc 3,9-15.32-4,4

Salmo  18(19)
Resp.:  “Senhor, tens palavras de vida 
eterna!”

Oração
Min. da Palavra:  Ó Deus que revelastes, 
no ensinamento dos vossos profetas 
e testemunhas, a vossa sabedoria 
sem fim, guardai sob vossa contínua 
proteção os que são conduzidos pelo 
evangelho de Jesus, e consagrados ao 
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vosso nome pelo batismo. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

07. Sétima leitura
Ezequiel 36,16-17ª.18-28

Salmo – 41(42)
Resp.: “A minh’alma tem sede de Deus!”

Oração
Min. da Palavra:  Ó Deus, ternura 
sem fim, que saciastes nossa sede de 
amor, conduzi pelos caminhos da paz 
aqueles e aquelas com quem firmastes 
uma nova aliança. Que o mundo todo 
proclame vossas maravilhas, que se 
levante o que estava caído, que o 
velho se torne novo e tudo volte à 
integridade. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

08. Glória
Min. da Palavra: Glorifiquemos ao 
Senhor.
Canto

Oração
Min. da Palavra: Ó Deus da vida, que 
iluminais esta noite santa com a glória 
da ressurreição do Senhor, renovai 
em toda a humanidade, em todos os 
credos, em todas as Igrejas, a alegria 
de sermos vossos filhos e vossas filhas, 
para que, mergulhados nesta festa de 
páscoa, vivamos consagrados ao vosso 
serviço. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

09. Oitava Leitura 
Romanos 6,3-11

10. Solene Aclamação do 
Salmo – 117(118)
Resp.: Aleluia, aleluia, aleluia!

11. Evangelho
Mateus 28,1-10
(Antes, cantar a aclamação)

Min. da Palavra:  O Senhor esteja 
convosco.
Ass.:  Ele está no meio de nós.

Min. da Palavra: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo. Segundo 
Mateus. 
Ass.:  Glória a vós Senhor.

12. Homilia
O ministro não se deve estender por mais de 10 
minutos.

13. Bênção da Água
Min. da Palavra: Com alegria, pelo 
Cristo ressuscitado, invoquemos a 
bênção de Deus sobre esta água.
(Breve momento de silêncio)

Min. da Palavra: Bendito sejais Deus 
criador de todas as águas e mãe da 
vida! Das águas primeiras firmastes 
o universo habitável. Povoastes as 
águas e a terra de vossas criaturas. Nas 
águas do Mar Vermelho, afogastes os 
opressores do vosso povo e o passastes 
a pé enxuto para a terra da liberdade, 
conforme vossa promessa. Nas águas 
do Jordão, João Batista batizou Jesus, 
marcando com este gesto o início 
de sua missão, que culminou com o 
batismo na cruz. Nas águas do seu 
amor, todos nós somos mergulhados e 
passamos da morte para a vida.
(Colocando o Círio Pascal na água)

Min. da Palavra:  Abençoai agora esta 
água com a força do vosso Espírito, 
para que todas as pessoas que nela se 
banharem participem profundamente 
da páscoa do Cristo e recebam a graça 
da  imortalidade.
Ass.: Amém!
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14. Renovação do Compromisso 
Batismal
Min. da Palavra:  Irmãos e irmãs, pelo 
mistério pascal fomos no batismo 
sepultados com Cristo para vivermos 
com Ele uma vida nova. Por isso, 
terminados os exercícios da Quaresma, 
renovamos as promessas do nosso 
batismo, pelas quais já renunciamos a 
Satanás e suas obras  e prometemos 
servir a Deus na Santa Igreja Católica. 
Todos acendem suas velas em silêncio.

Min. da Palavra:  Para viver na 
liberdade dos filhos e filhas de Deus, 
renunciais ao pecado, fonte de injustiça 
e egoísmo?
Ass.: Renuncio.

Min. da Palavra: Para viver como 
irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que 
vos possa desunir, para que o pecado 
não domine sobre vós?
Ass.: Renuncio.

Min. da Palavra:  Para seguir a Jesus 
Cristo, renunciais ao demônio, autor e 
princípio do pecado?
Ass.: Renuncio.

Min. da Palavra:  Credes em Deus Pai 
todo-poderoso, criador do céu e da 
terra?
Ass.: Creio.

Min. da Palavra:  Credes em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que nasceu da Virgem Maria, padeceu 
e foi sepultado, ressuscitou dos mortos 
e subiu ao céu?
Ass.: Creio.

Min. da Palavra: Credes no Espírito 
Santo, na Santa Igreja Católica, na 

comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição dos mortos e 
na vida eterna? 
Ass.: Creio.

Min. da Palavra:  O Deus todo-
poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos fez renascer pela água 
e pelo Espírito Santo e nos concedeu 
o perdão de todo pecado, guarde-nos 
em sua graça para a vida eterna, no 
Cristo Jesus, nosso Senhor.  
Ass.: Amém.
Segue-se a aspersão, sob um canto apropriado.

01. Partilha
Canto/procissão

Min. da Palavra:  Acolhei, ó Deus, 
com nossa partilha, as preces do vosso 
povo, para que a nova vida, que brota 
do mistério Pascal, seja por vossa graça 
penhor da eternidade. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ass.: Amém!
Momento em que o Min. da Eucaristia deve 
buscar a reserva eucarística e a assembleia se 
colocar em silêncio. 

02. Louvação
Min. da Palavra:  A nossa proteção 
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra:  Ouvi, Senhor, minha 
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu 
clamor!

Min. da Palavra:  O Senhor esteja 
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
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Min. da Palavra:  Louvemos ao Senhor, 
nesta noite santa, em que Cristo nossa 
Páscoa foi imolado.
Ass.: A vós, ó Pai, nossa louvação, nesta 
festa da ressurreição! 

Min. da Palavra:  É nosso prazer e 
salvação dar-vos glória, ó Deus, pai 
Santo, sempre e em todo lugar, por 
Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A vós, ó Pai, nossa louvação, nesta 
festa da ressurreição!  

Min. da Palavra:  Ele é o verdadeiro 
Cordeiro que tira o pecado do 
mundo. Morrendo, destruiu a morte 
e, ressuscitado, deu-nos nova vida. Por 
isso, transbordando de alegria pascal, 
unimos  nossa voz a toda criação para 
bendizer o vosso santo nome.  
Ass.: A vós, ó Pai, nossa louvação, nesta 
festa da ressurreição!  

Min. da Palavra:  Como Jesus, que em 
sua última ceia, reuniu-se com os seus 
para comer e beber juntos, revelando 
que o vosso reino havia  chegado, nós 
também nos alegramos na partilha 
do pão consagrado, memória viva de 
seu corpo. Derramai sobre nós o vosso 
Espírito, e recebei o louvor de todo o 
universo  e de todas as pessoas que vos 
buscam.  
Ass.: A vós, ó Pai, nossa louvação, nesta 
festa da ressurreição!  

nos ensinou: Pai nosso...

02.  Oração da paz
Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo 
que dissestes aos vossos Apóstolos: “Eu 
vos deixo a paz, eu vou dou a minha 
paz.” Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo. 
Ass.: Amém!

Min. da Palavra:  A paz esteja convosco!
Ass.:  O Amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra:  Com muita alegria, 
saudemo-nos uns aos outros num 
gesto de paz!
Canto da Paz

03. Comunhão
Min. da Eucaristia: Eu sou o Pão vivo 
que desceu do céu: se alguém come 
deste Pão, viverá eternamente. Felizes 
os convidados para a ceia do Senhor. 
Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo. 
Ass.:  Senhor, eu não sou digno ...
Canto/ procissão

04. Oração Final
Min. da Palavra: Ó Deus, alimentados 
pela Páscoa do Senhor, voltamos com 
o coração renovado de esperança. 
Dá-nos a força do vosso Espírito, para 
sermos testemunhas da vida que 
vence o pranto e a morte. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Ass.: Amém!

01. Pai nosso
Min. da Palavra: O Batismo nos 
libertou do pecado e nos fez mergulhar 
na vida nova da graça de Cristo. Unidos 
na mesma fé, vamos rezar como Cristo 

01. Avisos/  compromissos da 
Comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes e 
visitantes
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03. Bênção Final
Min. da Palavra:  O Senhor esteja 
convosco!
Ass.:  Ele está no meio de nós.

Min. da Palavra: O Deus que pela 
ressurreição do seu Filho único vos deu 
a graça da redenção e vos adotou como 
filhos e filhas, vos conceda a alegria de 
sua bênção.  
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus 
todo poderoso. Pai, Filho e Espírito 
Santo!
Ass.:  Amém!

Min. da Palavra:  Ide em paz, anunciai 
a todos a presença viva de Jesus no 
meio de nós e que Ele vos acompanhe. 
Aleluia! Aleluia! Feliz Páscoa.
Ass.:  Graças a Deus! Aleluia! Aleluia!

Ritos iniciais

• Preparar previamente um local 
próximo da Igreja para arrumar 
a fogueira. Neste local, é que 
se iniciará a Vigília, à noite, e 
com bastante velas, para toda a 
assembleia. É também onde será 
preparado o Círio Pascal.

• A solene proclamação pascal 
(Exultet) deve ser muito bem 
preparada, para que constitua um 
momento forte da celebração.  

• Lembrar que o altar permanece 
desnudado como na sexta-feira, o 
espaço só será festivo a partir do 
hino de louvor, quando pessoas 

preparadas deverão trazer flores, 
toalhas, as velas e os demais 
ornamentos. A equipe da música 
poderá fazer um solo instrumental 
enquanto se arruma o presbitério 
e, em seguida, canta-se o hino do 
glória bem festivo.

• A alegria pela vitória de  Cristo 
ressuscitado deve ser a tônica de 
toda celebração, mas sobretudo 
no momento do Glória.

Rito da Palavra 

• Toda a liturgia da Palavra se 
compõe de 9 leituras, 7 do 
Antigo Testamento e 2 do Novo 
Testamento. Não há necessidade 
da proclamação de todas as do AT, 
apenas não deve ser dispensada 
a leitura do Livro do Êxodo, 14. 
Acompanha cada leitura do 
Antigo Testamento, além do Salmo 
correspondente, uma oração. 
Atenção, portanto, ao escolher os 
textos.

• É preciso que fique bem claro 
para a comunidade o sentido dos 
símbolos: a luz, o Círio, a água;.

 
Ritos Finais

• A equipe de liturgia prepare 
mensagens de Páscoa para ser 
distribuídas a todos no final da 
celebração.

• Poderá ser feita uma partilha, 
como confraternização pascal.  

Introdução: Ele ressuscitou- é o 
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grande anúncio que ouvimos nesta 
noite. Somos tocados pela sua luz 
fazendo memória das maravilhas de 
Deus na História. Renovamos nossa 
consagração a Deus que pelo Batismo 
nos chamou das trevas à sua luz 
admirável.

Meditação: A liturgia de hoje nos fala da 
escravidão e da maldade, dois dilemas 
da humanidade. A Primeira  Leitura 
é o relato da criação. Deus domina as 
águas do abismo,  vence as trevas com 
a luz, revelando-se como Salvador. A 
Segunda Leitura relata o sacrifício do 
nosso pai Abraão. Isaac prefigura Jesus. 
Deus entrega o Filho à morte a fim de 
ressuscitá-lo para nossa justificação. 
A libertação no Mar Vermelho é 
prenúncio do batismo, passagem da 
morte para a vida dos filhos e filhas de 
Deus. As mesmas maravilhas operadas 
para a salvação e fundação de um único 
povo se constituem em realidade para 
a salvação de todos.
Isaías anuncia uma nova aliança, 
alicerçada no perdão de Deus, que 
acolhe seus filhos dispersos. Hoje, 
Jesus abre seus braços para acolher 
os novos filhos renascidos pela água 
e pelo Espírito. Ao povo exilado e 

disperso, Deus oferece uma nova 
aliança, mas exige adesão expressa 
no retorno arrependido. Em Jesus, 
este mesmo chamado à salvação é 
estendido a todos os povos. Baruc ao 
identificar a sabedoria com a lei de 
Moisés, convida a viver segundo o 
ensinamento da lei.  Ezequiel anuncia o 
socorro de Deus a um povo rebelde, e 
oferece a salvação, mas com a condição 
de mudança de coração. Através de 
Jesus esta renovação será por meio do 
batismo, renovando então o coração 
e o Espírito em conformidade com 
Deus. Paulo apresenta o batismo 
como o momento em que a Páscoa 
de Jesus se faz nossa  e exige de nós 
uma conduta pascal, isto é; passarmos 
por uma transformação radical: romper 
com o sistema pecaminoso, gerador de 
injustiça e morte.

Evangelho: O túmulo está vazio, a vida 
vence a morte! Quem experimenta 
o Ressuscitado em sua vida não 
consegue guardar para si a experiência, 
mas a proclama a todos. Aclamemos a 
boa nova do Senhor com muita alegria.

Equipe do Celebrando



branco




