O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVIII - Brasília, 17 de março de 2013 - Nº 18
QUINTO DOMINGO DA QUARESMA
ANO DA FÉ
COR LITÚRGICA: ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos, estamos mais próximos da Páscoa do Senhor a Igreja nos convida
a perdoar o nosso irmão e a estar com o coração purificado para participar dos Santos mistérios. Fiquemos
de pé e iniciemos, confiantes, esta nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: AH, SE O POVO DE DEUS NO SENHOR CRESSE, / AH, SE HOJE ATENDESSE
SUA VOZ! (BIS) / 1. Ah, se a gente atendesse sua voz! / Vamos juntos fazer louvação, / neste templo,
aclamar o Senhor, / o rochedo pra nós salvação, / com alegria cantar seu louvor! / 2. Ah, se a gente
atendesse sua voz! / Grande Deus, sobre todos é rei. / Fez a terra, as montanhas, o mar. / De alto a baixo,
o que existe é seu. / Nosso Deus tem o mundo na mão! / (bis)/ 3. Ah, se a gente atendesse sua voz! / De
joelhos, em adoração, / na presença do Deus criador, / o rebanho do seu coração. / Ele é nosso Deus e
Pastor! / (bis) / 4. Ah, se a gente atendesse sua voz! / Sem a ele fechar o coração, / como outrora fizeram
os pais, / no deserto uma provocação, / esquecidos do Deus Salvador. / 5. Ah, se a gente atendesse sua
voz! / “Desgostou-me tão má geração. / Por quarenta anos peregrinou, / de mim longe o seu coração. / O
repouso, jurei não lhe dar”.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus
Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa).
Confessemos os nossos pecados: TODOS: CONFESSO A DEUS TODO-PODEROSO E A VÓS, IRMÃOS E
IRMÃS, QUE PEQUEI MUITAS VEZES/ POR PENSAMENTOS E PALAVRAS, ATOS E OMISSÕES, POR MINHA
CULPA, MINHA TÃO GRANDE CULPA. E PEÇO À VIRGEM MARIA, AOS ANJOS E SANTOS/ E A VÓS, IRMÃOS
E IRMÃS, QUE ROGUEIS POR MIM A DEUS NOSSO SENHOR. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. CEL.: Senhor, tende
piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS:
CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE
DE NÓS.
4. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com
alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos amados, neste tempo especial de conversão, a Palavra de Deus fortalece nossa caminhada na
fé e na santidade. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
5. 1ª LEITURA (Is 43, 16-21 ) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
16
Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas; 17que pôs a
perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos; pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram
abafados como mecha de pano e apagaram-se: 18“Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos
antigos. 19Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo: acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma
estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. 20Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões
e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca para dar de beber a meu povo, a
meus escolhidos. 21Este povo, eu o criei para mim e ele cantará meus louvores”. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
6. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 33/34) REFR.: MARAVILHAS FEZ CONOSCO O SENHOR! /
EXULTEMOS TODOS JUNTOS DE ALEGRIA! / 1) Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, / parecíamos
sonhar. / Encheu-se de sorriso nossa boca, / nossos lábios, de canções. / 2) Entre os gentios se dizia:
“Maravilhas / fez conosco o Senhor!” / Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, / exultemos de alegria! / 3)
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, / como torrentes no deserto. / Os que lançam a semente entre lágrimas, /
ceifarão com alegria. / 4) Chorando de tristeza sairão, / espalhando suas sementes; / cantando de alegria
voltarão, / carregando os seus feixes!
7. 2ª LEITURA (Fl 3, 8-14) – Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 8Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer
a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e
ser encontrado unido a ele, 9não com minha justiça provindo da Lei, mas com a justiça por meio da fé em
Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. 10Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força
da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua
morte, 11para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. 12Não que já tenha recebido tudo isso, ou
que já seja perfeito. Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. 13Irmãos, eu não
julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o
que está na frente. 14Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que, do alto, Deus me chama a receber
em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
8. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: GLÓRIA A VÓS, Ó CRISTO, VERBO DE DEUS. / Agora,
eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente.
09. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 8, 1-11) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 1Jesus foi para o monte das Oliveiras. 2De madrugada, voltou de novo ao Templo.
Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. 3Entretanto, os mestres da Lei e
os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, 4disseram a
Jesus: “Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. 5Moisés na Lei mandou apedrejar tais

mulheres. Que dizes tu?” 6Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. 7Como persistissem em interrogá-lo,
Jesus ergueu-se e disse: “Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra”. 8E
tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a
um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo.
10
Então Jesus se levantou e disse: “Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?” 11Ela respondeu:
“Ninguém, Senhor”. Então Jesus lhe disse: “Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não
peques mais”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
10. HOMILIA
11. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
12. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos, demos glória a Cristo Jesus, que se fez nosso Mestre, exemplo e
Irmão. Supliquemos, dizendo: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que seja, aos olhos de todos os homens, o sinal do amor e da
misericórdia de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
2) Por todos os que têm o dever de promover o bem-estar e o progresso do povo, para que sejam
promotores da justiça e de medidas que favoreçam a superação da violência, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Pelos jovens do nosso país, para que, em sintonia com a Campanha da
mais propagadores da Boa Nova da salvação, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!

Fraternidade, sejam sempre

4) Por todos nós aqui reunidos, para que em nossas relações fraternas aprendamos de Cristo os gestos de
acolhimento e de perdão, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
CEL: Deus Todo-Poderoso, atendei nossas preces e concedei aos vossos filhos que seguindo os Vossos
mandamentos se preparem dignamente para as Festas que se aproximam. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – REFR.: TODO POVO SOFREDOR / O SEU PRANTO ESQUECERÁ / POIS O QUE
PLANTOU NA DOR / NA ALEGRIA COLHERÁ! (BIS) / 1. Retornar do cativeiro, / fez-se sonho verdadeiro, /
sonho de libertação. / Ao voltarem os exilados, / Deus trazendo os deportados, / libertados pra Sião! / 2.
Nós ficamos tão felizes, / nossa boca foi sorrisos, / nossos lábios só canções! / Nós vibramos de alegria: /
“O Senhor fez maravilhas”, / publicaram as nações! / 3. Ó Senhor, Deus poderoso, / não esqueçais o vosso
povo / a sofrer na escravidão. / Livrai-nos do cativeiro, / qual chuvada de janeiro / alagando o sertão. / 4.
Semeando na agonia, / espalhando cada dia / a semente do amanhã, / a colheita é uma alegria, / muito
canto e euforia: / é fartura, é Canaã.
14. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que,
formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA – Sobre a Reconciliação I - MR (p. 866) - Na verdade, é justo e bom agradecervos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e
de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a
entregar-se confiantes à vossa misericórdia.
TODOS: COMO É GRANDE, Ó PAI, A VOSSA MISERICÓRDIA!
CEL.: Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho e nosso irmão,
criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper.
Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo, novo alento à vossa
Igreja, para que se volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque a serviço de
todos.
TODOS: COMO É GRANDE, Ó PAI, A VOSSA MISERICÓRDIA!
CEL.: Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o
poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós para sermos santos como vós sois
santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o
Corpo e o Sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos
perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável: pois vosso Filho, o Justo e
Santo, entregou-se em nossas mãos aceitando ser pregado na cruz.
TODOS: COMO É GRANDE, Ó PAI, A VOSSA MISERICÓRDIA!
CEL.: Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa
aliança, Jesus quis celebrar a páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a
bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia

reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. Ele vos deu
graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e
ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima
de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça.
TODOS: ESPERAMOS, Ó CRISTO, VOSSA VINDA GLORIOSA!
CEL.: Olhai, com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único
sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as
divisões sejam superadas.
TODOS: ESPERAMOS, Ó CRISTO, VOSSA VINDA GLORIOSA!
CEL.: Conservai-nos, em comunhão de fé e de amor, unidos ao papa Bento e ao nosso bispo Sergio. Ajudainos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos com os
vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já falecidos, que
confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, então libertada de toda maldade
e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre.
TODOS: ESPERAMOS, Ó CRISTO, VOSSA VINDA GLORIOSA!
CEL.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: EU VIM PARA QUE TODOS TENHA VIDA, / QUE TODOS TENHAM
VIDA PLENAMENTE. / 1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu senhor; / Reconstrói a tua vida em
comunhão com teu irmão: / onde está o teu irmão, eu estou presente nele. / 2. "Eu passei fazendo o bem,
eu curei todos os males" / Hoje és minha presença junto a todo sofredor: / onde sofre o teu irmão, eu
estou sofrendo nele. / 3. "Entreguei a minha vida pela salvação de todos" / Reconstrói, protege a vida de
indefesos e inocentes: / onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. / 4. "Vim buscar e vim salvar o
que estava já perdido." / Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança: / onde salvas teu
irmão, tu me estás salvando nele. / 5. "Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo." / É presença
e alimento nesta santa comunhão: / onde está o teu irmão, eu estou, também, com ele. / 6. "salvará a sua
vida quem a perde, quem a doa" / "Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus" / onde salvas
teu irmão, tu me estás salvando nele.
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Concedei, ó Deus todo-poderoso, que
sejamos sempre contados entre os membros de Cristo cujo Corpo e Sangue comungamos. Por Cristo,
nosso Senhor. TODOS: AMÉM.

20. ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Pai Santo, Vosso Filho Jesus conduzido pelo Espírito e obediente à Vossa vontade, aceitou a cruz como
prova de amor a humanidade. Convertei-nos e, nos desafios deste mundo, tornai-nos missionários a
serviço da evangelização da juventude. Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, envia-nos,
Senhor; para ser presença geradora de fraternidade; envia-nos, Senhor; para sermos profetas em tempos
de mudança; envia-nos, Senhor; para promover a sociedade da não violência, envia-nos, Senhor; para
salvar a quem perdeu a esperança, envia-nos, Senhor.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL – MR (p. 521).
CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CEL.: Deus, Pai de misericórdia,
conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa.TODOS: AMÉM. CEL.: O
Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira
conversão. TODOS: AMÉM. CEL.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal,
para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. TODOS: AMÉM. CEL.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
CANTO OPCIONAL: HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
1. Sei que perguntas, juventude, de onde veio. Teu belo jeito sempre novo e verdadeiro. Eu fiz brotar em ti
desde o materno seio (Cf. Jr 1,5). Essa vontade de mudar o mundo inteiro. / REFR.: ESTOU AQUI, MEU
SENHOR, SOU JOVEM, SOU TEU POVO! EU TENHO FOME DE JUSTIÇA E DE AMOR, (CF. MT 5,6) QUERO
AJUDAR A CONSTRUIR UM MUNDO NOVO. ESTOU AQUI, MEU SENHOR, SOU JOVEM, SOU TEU POVO!
PARA FORMAR A REDE DA FRATERNIDADE, E UM NOVO CÉU, UMA NOVA TERRA, A TUA VONTADE. (CF.
AP 21,1; 2PD 3,13) /:EIS-ME AQUI, ENVIA-ME, SENHOR!:/ (IS 6,8) / 2. Levem a todos meu chamado à
liberdade. (Cf. Gl 5,13) Onde a ganância gera irmãos escravizados. Quero a mensagem que humaniza a
sociedade. Falada às claras, publicada nos telhados. (Cf. Mt 10,27) / 3. Para salvar a quem perdeu a
esperança. Serei a força, plena luz a te guiar. Por tua voz eu falarei, tem confiança. Não tenhas medo, novo
Reino a chegar! (Cf. Jr 1,4-10; Mt 3,2; 19,11-27)

LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23), 1-3a.3b-4.5.6 (R/. 4a); Jo 8,12-20
Ter.: S. José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, Padroeiro da Igreja universal, solenidade.
2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Sl 88 (89), 2-3. 4-5.27 e 29 (R/.37); Rm 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24ª ou Lc 2, 41-51a.
Qua.: Dn 3, 14-20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 3, 52.53.54.55.56 (R/. 52b); Jo 8, 31-42
Qui.: Gn 17, 3-9; Sl 104 (105), 4-5.6-7.8-9 (R/. 8a); Jo 8, 51-59
Sex.: Jr 20, 10-13; Sl 17 (18), 2-3a.3bc-4.5-6.7 (R/. cf. 7); Jo 10, 31-42
Sáb.: CmFac. de S. Tibúrcio de Mogrovejo, B. Ez 37, 21-28; Sl Cânt.: Jr 31, 10.11-12ab. 13 (R/. cf.10d); Jo 11, 45-56

Primeira Semana do Saltério
Quinto Domingo da Quaresma
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB - Liturgia XIII e Liturgia XIV - Anos B e C Paulus

