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5º Domingo da Quaresma - 21/03/2010

“Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a
atirar-lhe uma pedra.”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste 5º domingo da Quaresma,
nos aproximamos ainda mais da Semana
Maior: a Semana Santa. E esta Liturgia nos
leva a refletir sobre o amor de Deus por nós.
Somos convidados a reconhecer nossos
próprios pecados e acolher os pecadores,
para vivermos a esperança da realização
de um Mundo Novo em Cristo.
Através de Cristo e por amor a nós Deus
renova todas as coisas. Na alegria e confiança de nossa salvação iniciemos nossa
celebração.
03. CANTO DE ABERTURA: 52 (CD13)/
35 (CD20)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Irmãos e irmãs, o amor de Deus nos
liberta! Por isso estamos reunidos: Em
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Dir.: A paz do Deus que nos une, fazendo-

nos novas criaturas cada vez que, com Ele,
celebramos o Memorial da Paixão, Morte
e Ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho,
esteja com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO: 148 (CD3)/ 162 (CD12)
Dir.: Para melhor participarmos do mistério
de Deus que nos liberta através de seu
Filho, supliquemos o perdão por nossas
faltas, cantando.
Dir.: Deus todo poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
06. ORAÇÃO
Oremos (pausa). Ó Deus todo-poderoso,
já nos destes conhecer nosso destino de
glória, que a fé cristã nos revela. Daí a
vossos servos e servas, pelos dons que
oferecemos, a pureza necessária para
que cheguemos um dia a participar da
vossa glória. Por Cristo nosso Senhor.
Amém!

DEUS NOS FALA

07. PRIMEIRA LEITURA: Is 43,16-21

Abre-nos os olhos, Senhor, a fim de que
possamos perceber a terra nova que preparaste para nós esquecendo as coisas antigas que já se passaram. Nós te pedimos.

08. SALMO RESPONSORIAL: Sl 125 (126)
Maravilhas fez conosco o senhor, exultemos todos juntos de alegria!

Paulo aprendeu a considerar superior o
verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo.
Que também nós, Senhor, passemos a
valorizar mais as coisas que vem de Ti,
servindo-Vos com mais fidelidade e amor.
Nós te pedimos.

Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. /
Encheu-se de sorriso nossa boca, / nossos
lábios, de canções. /
Entre os gentios se dizia: “Maravilhas / fez
conosco o Senhor!” /
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, /
exultemos de alegria! /

Senhor, que em nossa vida, busquemos
sempre dar testemunho, na comunidade,
da esperança de alcançarmos o Mundo
Novo que se realiza na Ressurreição de
Cristo. Nós te pedimos.

Mudai a nossa sorte, ó Senhor, / como
torrentes no deserto. /
Os que lançam a semente entre lágrimas
/ ceifarão com alegria. /

Jesus nos mostra que a pessoa humana
está acima de qualquer Lei. Que nossa
vivencia esteja orientada no amor e perdão
a todos evitando que julguemo-nos uns
aos outros. Nós te pedimos.

Chorando de tristeza sairão / espalhando
suas sementes; /
cantando de alegria voltarão / carregando
os seus feixes!

Dir.: Acolhe ó Pai, estas preces, por meio
de Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

09. SEGUNDA LEITURA: Fl 3,8-14
10. EVANGELHO: Jo 8,1-11

16. PARTILHA DOS DONS: 457 estrofes
1 e 2 (CD4)/ 514 (CD20)

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 232 + antífona do dia / 349 (CD16)

Dir.: Trazemos ao altar do Senhor nossos
dons. Partilhemos nossas dádivas materiais
e coloquemos também a disposição da
comunidade os dons que o Espírito Santo
nos concede. Cantemos...

12. PARTILHA DA PALAVRA
13. RITO DO CATECUMENATO: (onde
houver batismo na noite pascal)
14. PROFISSÃO DE FÉ

17. LOUVAÇÃO

Dir.: Confiantes na presença da Santíssima
Trindade que nos alimenta cada dia de
nossa caminhada professemos nossa fé.

Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Ó Pai, vos louvamos pela vossa criação. Vos louvamos pela salvação que nos
redimistes por meio de vosso Filho Jesus
Cristo, que se entregou por nós. Envie o

Dir.: Elevemos a Deus nosso Pai os nossos
pedidos.
Deus Pai de amor, libertai-nos.
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vosso Espírito Santo a fim de compreendermos que o amor está acima da lei e
deve contribuir para o bem dos seus filhos,
nossos irmãos.

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa). Senhor Deus, nós Vos
pedimos, pelo Pão e pela Palavra com
que nos alimentais que sejamos fraternos,
mortos ao pecado e disposto a lutar pela
vida. Por Cristo nosso irmão. Amém!

Glória a ti senhor, toda graça e louvor.

(Pode-se fazer a oração da campanha da
fraternidade)

Dir.: Fazei que atentos ao apelo do Evangelho, caminhemos com as Igrejas do
mundo inteiro em unidade com o Bento XVI,
e elas sejam sinais da presença do Cristo
ressuscitado. Tornai nossas comunidades
cada vez mais sinal de vossa bondade e
unida na caminhada com a arquidiocese
sob a orientação do nosso Bispo D. Luiz
e seu Auxiliar D. Mário.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

Glória a ti senhor, toda graça e louvor.

• Informar os horários das celebrações
da Semana Santa;
• XI Via Sacra do Menor: dia 31 de março
a Arquidiocese nos convida a participar no
Centro de Vitória a partir da 8h;
• Missa dos Santos Óleos: somos convidados a participar no dia 01/04 (Quinta-feira
Santa) na Catedral Metropolitana de Vitória.
• Festa de Nossa Senhora da Penha: aproximam-se os festejos de nossa Padroeira.
Fiquemos atentos, agendem para participar
ao menos no dia de sua Área Pastoral.
Sempre às 15h no Convento da Penha.
Dia 04/04 - Área Pastoral Serrana
Dia 05/04 - Área Pastoral Vila Velha
Dia 06/04 - Área Pastoral Cariacica e Viana
Dia 07/04 - Área Pastoral Benevente
Dia 08/04 - Área Pastoral Serra
Dia 09/04 - Área Pastoral Vitoria
• Acesse o nosso site para saber as notícias da Arquidiocese - www.aves.org.br

Dir.: Te pedimos, ó Pai, pelos irmãos e
irmãs falecidos, pois só vós os conhecestes; acolhei-os junto a vós, na vossa
misericórdia.
Glória a ti senhor, toda graça e louvor.
Dir.: Cheguem a Ti, Ó Pai de Amor, os
nossos louvores e as nossas preces, pelas
mãos daquele que é nosso único mediador,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. PAI NOSSO
Dir.: Com o Deus do amor, que nos acolhe
mesmo com nossas faltas e nos faz uma
só família rezemos em unidade a oração
que Jesus nos ensinou.
19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 603 (CD5)/ 608
(CD12)

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: De forma muito especial, hoje, após
aprendermos com Jesus que todos temos
alguma falha, com gesto concreto de perdão mutuo saudemo-nos uns aos outros.

Dir.: O Deus do amor e do perdão nos
conceda suas bênçãos. Em nome do Pai
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus.

20. COMUNHÃO: 546 (CD20)/ 149
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24. CANTO FINAL: 795 (CD11)/ 788
25. LEITURAS DA SEMANA
2ªf Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
Sl 23; Jo 8,1-11
3ªf Nn 21,4-9; Sl 102; Jo 8,21-30
4ªf Dn 3,14-20,46-50,91-92.95;
Sl (Dn 3,52-57); Jo 8,31-42
5ªf Gn 17,3-9; Sl 105,1-9; Jo 8,51-59
6ªf Jr 20,10-13; Sl 18,1-17; Jo 10,31-42
Sáb. Ez 37,21-28; Sl (Jr 31,10-13);
Jo 11,45-56

ORIENTAÇÕES
• Os folhetos de subsídios são muito
úteis, mas não devem substituir a
criatividade da equipe que prepara
a celebração.
• Melodias para os salmos ANO C
– CD – Cantando os Salmos – Vol I
e II, Irmã Miriam – Paulus.

Economia Solidária
Uma outra economia
acontece! (Continuação)
Como já dissemos a Economia Solidária
possui as seguintes características: Cooperação, autogestão, dimensão econômica
e solidariedade.
Cooperação: existência de interesses e
objetivos comuns, a união dos esforços
e capacidades, a propriedade coletiva de
bens, a partilha dos resultados e a responsabilidade solidária. Envolve diversos tipos
de organização coletiva: empresas autogestionárias ou recuperadas (assumida por
trabalhadores); associações comunitárias
de produção; redes de produção, comer-

cialização e consumo; grupos informais
produtivos de segmentos específicos (mulheres, jovens etc.); clubes de trocas etc.
Na maioria dos casos, essas organizações
coletivas agregam um conjunto grande de
atividades individuais e familiares.
Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam as práticas participativas de autogestão dos processos
de trabalho, das definições estratégicas
e cotidianas dos empreendimentos, da
direção e coordenação das ações nos seus
diversos graus e interesses, etc. Os apoios
externos, de assistência técnica e gerencial,
de capacitação e assessoria, não devem
substituir nem impedir o protagonismo dos
verdadeiros sujeitos da ação.
Dimensão Econômica: é uma das bases
de motivação da agregação de esforços e
recursos pessoais e de outras organizações
para produção, beneficiamento, crédito,
comercialização e consumo. Envolve
o conjunto de elementos de viabilidade
econômica, permeados por critérios de
eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos
culturais, ambientais e sociais.
Solidariedade: O caráter de solidariedade
nos empreendimentos é expresso em diferentes dimensões: na justa distribuição dos
resultados alcançados; nas oportunidades
que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições de vida
dos participantes; no compromisso com
um meio ambiente saudável; nas relações
que se estabelecem com a comunidade
local; na participação ativa nos processos
de desenvolvimento sustentável de base
territorial, regional e nacional; nas relações com os outros movimentos sociais
e populares de caráter emancipatório; na
preocupação com o bem estar dos trabalhadores e consumidores; e no respeito aos
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária
Equipe Arquidiocesana da Campanha da
Fraternidade 2010
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