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Nº 2304 – Ano A – Roxo
5.º DOMINGO DA QUARESMA – 6/4/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Chegamos ao quinto domingo da
Quaresma. Estamos bem próximos da
Páscoa. Mais uma vez nos reunimos em
comunidade para ouvir a Palavra que manifesta a ternura de Deus para conosco.
A Páscoa é a festa da vitória definitiva do
amor e da vida sobre o pecado e a morte.
“Porei em vós o meu espírito para que
vivais”, diz o Senhor pelo profeta Ezequiel.
Lembrando a Campanha da Fraternidade
deste ano, trazemos presente o princípio
da liberdade de nossos irmãos e irmãs
explorados. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 119 (CD1), 123
(faixa 3 CD CF2014)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL
Dir.: Deus é um Pai misericordioso que se
comove com nosso sofrimento e nos liberta
de todo o pecado que conduz à morte. Confiantes em seu amor, peçamos perdão por
nossas faltas e omissões. Confessemos
os nossos pecados. Confesso a Deus...
6. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, Deus da vida,
dá-nos a graça de caminhar com alegria no mesmo amor que levou teu filho
a entregar sua vida pela salvação da
humanidade. Por Nosso Senhor, Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: Ez 37,12-14
8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 129(130)
No Senhor, toda graça e redenção!
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,
escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece!
Se levardes em conta nossas faltas, quem
haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero.

Senhor acompanhe todos que lutam pela
promoção humana, em especial os organismos que combatem o tráfico humano,
para que seus serviços possam ser abençoados na luta pela vida. Nós vos pedimos.

No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minh’alma espera
no Senhor mais que o vigia pela aurora.
No Senhor, toda graça e redenção!
Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia
pela aurora! Pois no Senhor se encontra
toda graça e copiosa redenção.

Pode-se concluir com a oração da CF2014.
Dir.: Acolhe Pai de bondade os pedidos
do vosso povo, por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa.
9. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,8-11
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO:

DEUS FAZ COMUNHÃO

Louvor a vós, ó Cristo. Rei da eterna glória
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem
crê em mim não morrerá eternamente.

16. PARTILHA DOS DONS: 428, 429

11. EVANGELHO: Jo 11,1-45
12. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Partilhar o que temos e somos é um
apelo para o ingresso no reino.

13. PROFISSÃO DE FÉ

RITO DA COMUNHÃO

14. RITO DO FORTALECIMENTO DOS CATECÚMENOS: Se houver Batismo - Ritual
de Iniciação Cristã de Adultos (RICA),
p. 64-68)

17. PAI NOSSO
Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai-nosso...

15. PRECES DA COMUNIDADE

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 790(CD12), 777
(CD26)

Dir.: Confiantes que Jesus intercede por
todo o seu povo, junto do Pai. Vamos nos
unir à sua oração, dizendo:

Dir.: Em Jesus Cristo, que nos tornou irmãos e irmãs com sua Cruz, saudemo-nos
com um sinal de reconciliação e de paz.

Ouve-nos, Senhor!
Senhor encoraje os que sofrem, os que
choram, os desanimados e aqueles que
perderam seus entes queridos, para que
busquem em Vós a esperança e a vida
nova. Nós vos pedimos.

19. COMUNHÃO: 504(CD14), 593 (Refrão
do 5° Domingo da Quaresma)
(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam

Senhor ilumine os que estão se preparando
para receber o batismo, para que sejam
conduzidos pelo Espírito na missão que
lhes será confiada. Nós vos pedimos.
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parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Dn 13,41c-62; Sl22(23);
Jo 8,12-20
3.ª-feira: Nm 21,4-9; Sl 101(102);
Jo 8,21-30
4.ª-feira: Dn 3,14-20.24.49a.9192.95; Cânt.: Dn
3,52.53.54.55.56 (R.52b);
Jo 8,31-42

20. RITO DE LOUVOR: 832(CD18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

5.ª-feira: Gn 17,3-9; Sl 104(105);
Jo 8,51-59

21. ORAÇÃO

6.ª-feira: Jr 20,10-13; Sl17(18);
Jo 10,31-42

Oremos (pausa): O’ Deus, nesta celebração, nos arrancaste das forças da
morte e nos colocaste no caminho da
vida; dá-nos a graça de prosseguirmos
com firmeza nossa caminhada pascal,
para que sejamos contados entre os
membros do teu Filho. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém.

Sábado: Ez 37,21-28; Cânt.:
Jr 31,10.11-12ab.13
(R.10d); Jo 11,45-56

ORIENTAÇÕES
• Valorizar a presença dos Catecúmenos.

DEUS NOS ENVIA

• As preces do RICA sejam feitas
somente onde haverá batizados na
Noite da Vigília.
• Durante o tempo da Quaresma, o
espaço celebrativo deve ser simples
e despojado, sem flores e enfeites e
com poucos instrumentos musicais.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2014.
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

• Lembrar dos ramos para o próximo domingo.

Dir.: Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito
Santo. Amém!
Dir.: Vamos em paz e a graça do Cristo
nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!
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Convertendo o coração e as mãos
Quaresma é tempo de conversão.
Voltados para o Senhor que nos convoca,
somos impulsionados a olhar a nossa vida,
verificando se temos sido fiéis ao Evangelho que nos iluminou e nos impulsiona
a amar. O resultado disso é a conversão:
mudança de vida que implica em novo
coração e mãos dispostas a transformar
nossa maneira de agir – como pessoa,
como Povo de Deus e como sociedade.
Neste ano, em que a Campanha da
Fraternidade nos convida a renovar nosso batismo ajudando pessoas vítimas de
tráfico humano, somos chamados a olhar
para esta realidade e a fazer algo. O Texto
Base da Campanha da Fraternidade deste
ano aponta algumas pistas práticas para
nossa conversão. Destacamos a seguir
algumas que podem ser implementadas
pelos jovens:
w Atitude de acolhimento e cuidado para
com as vítimas do tráfico humano. Cada
um de nós deve buscar ser uma presença que consola e ajuda na retomada
de um caminho de dignidade e respeito
humano.
w Nas pastorais catequéticas e juvenis,
trabalhar noções de direitos humanos e
da centralidade da vida a partir de situações concretas existentes na paróquia,

comunidades, setores ou foranias.
w Com relação ao enfrentamento ao tráfico
de pessoas para fins de exploração
sexual comercial, divulgar materiais,
campanhas e outras iniciativas. Reforçar
o compromisso comunitário no cuidado
com as crianças, principalmente aquelas
que estão mais vulneráveis a adoções
inescrupulosas (para fins de extração
de órgãos ou para exploração sexual).
w Elaborar subsídios que esclareçam sobre
a grave violação que o tráfico humano
representa.
w Colocar a questão em pauta em todos os
espaços possíveis: igrejas, escolas, hospitais, inserções, obras e projeto sociais,
em vista da formação da consciência e
de ações de intervenção na realidade.
w Solicitar ao estado que retome investigações sobre pessoas desaparecidas, seja
em território nacional ou no estrangeiro,
levando em consideração a possibilidade
de ter ocorrido tráfico humano.
Para compreender mais sobre o assunto, consulte o Texto Base da Campanha
da Fraternidade 2014, especialmente os
números 305 a 308.
Fragmentos do Manual da Campanha
da Fraternidade 2014
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