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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 06 de abril de 2014 - Nº 22
QUINTO DOMINGO DA QUARESMA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE: “FRATERNIDADE E TRÁFICO HUMANO”
COR LITÚRGICA: ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Meus irmãos: celebramos hoje o quinto domingo da Quaresma, caminhando rumo à
Páscoa. Com Marta e Maria, professamos a nossa fé em Cristo e escutamos a voz do Senhor que nos convida a
desatar as amarras que nos impedem de viver segundo o Seu projeto de amor. Fiquemos de pé e iniciemos,
com alegria, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO QUE VEM IMPLORAR TEU PERDÃO; / É
GRANDE O NOSSO PECADO, PORÉM É MAIOR O TEU CORAÇÃO. / 1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o
cobrador, / e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, / também, nos colocamos ao lado dos que vão / buscar
no teu altar a graça do perdão. / 2. Revendo em Madalena a nossa própria fé, / chorando nossas penas diante
dos teus pés / também, nós desejamos o nosso amor te dar / porque só muito amor nos pode libertar. / 3.
Motivos temos nós de sempre confiar, / de erguer a nossa voz, de não desesperar, / olhando aquele gesto que
o bom ladrão salvou, / não foi, também, por nós, teu sangue que jorrou?
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 benção 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.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do
Senhor. (Pausa) CEL.: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende
piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que quisestes ser levantado da
terra, para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor,
que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE
NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. TODOS: AMÉM.
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
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Com.: Irmãos amados: por ser amor, Deus não deixa jamais de escutar os nossos clamores e súplicas. Na
plenitude dos tempos, Ele envia o Seu filho a fim de nos preparar para a vida definitiva. Ouçamos
atentamente.
5. 1ª LEITURA (Ez 37,12-14) – Leitura da Profecia de Ezequiel.
12
Assim fala o Senhor Deus: “Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel;
13
e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. 14Porei em vós o
meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço –
oráculo do Senhor”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.

6. SALMO RESPONSORIAL - (SALMO 129/130) REFR.: NO SENHOR TODA GRAÇA E REDENÇÃO! / 1. Das
profundezas eu clamo a Vós, Senhor, / escutai a minha voz! / Vossos ouvidos estejam bem atentos / ao clamor
da minha prece! / 2. Se levardes em conta nossas faltas, / quem haverá de subsistir? / Mas em vós se
encontra o perdão, / eu vos temo e em vós espero. / 3. No Senhor ponho a minha esperança, / espero em sua
palavra. / A minh’alma espera no Senhor / mais que o vigia pela aurora. / 4. Espere Israel pelo Senhor / mais
que o vigia pela aurora. / Pois no Senhor se encontra toda graça / e copiosa redenção. / Ele vem libertar a
Israel / de toda a sua culpa.
7. 2ª LEITURA (Rm 8,8-11) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 8Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. 9Vós não viveis segundo a carne, mas
segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não
pertence a Cristo. 10Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do
pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. 11E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus
dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também
vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
8. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: 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.
9. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 11, 1-45) - 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, 1Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua
irmã. 2Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão
dela, Lázaro, é que estava doente. 3As irmãs mandaram então dizer a Jesus: “Senhor, aquele que amas está
doente”. 4Ouvindo isto, Jesus disse: “Esta doença não leva à morte; ela serve para a glória de Deus, para que o
Filho de Deus seja glorificado por ela”. 5Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro.
6
Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. 7Então, disse
aos discípulos: “Vamos de novo à Judeia”. 8Os discípulos disseram-lhe: “Mestre, ainda há pouco os judeus
queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá?” 9Jesus respondeu: “O dia não tem doze horas? Se
alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. 10Mas se alguém caminha de noite,
tropeça, porque lhe falta a luz”. 11Depois acrescentou: “O nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou acordá-lo”.
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Os discípulos disseram: “Senhor, se ele dorme, vai ficar bom”. 13Jesus falava da morte de Lázaro, mas os
discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. 14Então Jesus disse abertamente: “Lázaro está morto. 15Mas
por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele”. 16Então
Tomé, cujo nome significa Gêmeo, disse aos companheiros: “Vamos nós também para morrermos com ele”.
17
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. 18Betânia ficava a uns três quilômetros
de Jerusalém. 19Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão.
20
Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. 21Então
Marta disse a Jesus: “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. 22Mas mesmo assim eu
sei que o que pedires a Deus, ele to concederá”. 23Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscitará”. 24Disse
Marta: “Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia”. 25Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá.26E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá
jamais. Crês isto?” 27Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus,
que devia vir ao mundo”. 28Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: “O
Mestre está aí e te chama”. 29Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus.
30
Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. 31Os judeus
que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando
que fosse ao túmulo para ali chorar. 32Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos
diante dele e disse-lhe: “Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido”. 33Quando Jesus a
viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido,
34
e perguntou: “Onde o colocastes?” Responderam: “Vem ver, Senhor”. 35E Jesus chorou. 36Então os judeus
disseram: “Vede como ele o amava!” 37Alguns deles, porém, diziam: “Este, que abriu os olhos ao cego, não
podia também ter feito com que Lázaro não morresse?” 38De novo, Jesus ficou interiormente comovido.
Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. 39Disse Jesus: “Tirai a pedra!” Marta, a irmã do
morto, interveio: “Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro dias”. 40Jesus lhe respondeu: “Não te disse que,
se creres, verás a glória de Deus?” 41Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: “Pai,
eu te dou graças porque me ouviste. 42Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me
rodeia, para que creia que tu me enviaste”. 43Tendo dito isso, exclamou com voz forte: “Lázaro, vem para
fora!” 44O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então
Jesus lhes disse: “Desatai-o e deixai-o caminhar!” 45Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e
viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da Salvação. 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 e irmãs, bendigamos ao Autor da nossa salvação, que quis renovar o
ser humano em si mesmo para que, passadas as coisas antigas, tudo se fizesse novo. Apoiados nesta
esperança viva, roguemos: Senhor da vida, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
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1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue despertando em todos nós a consciência de que
“se vivemos unidos a Jesus, fiéis a Ele, seremos capazes de enfrentar com serenidade mesmo a passagem
da morte”, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelos legisladores de nosso país, para que preparem leis adequadas para prevenir, coibir e punir o tráfico
de pessoas, especialmente mulheres e crianças, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos que estão espiritualmente mortos pelo desânimo, pelos sofrimentos ou pelos hábitos de pecado,
para que redescubram o gosto da perseverança na fé, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Pela nossa comunidade, para que se prepare de maneira ativa e frutuosa para a festa da Páscoa que se
aproxima, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL: Deus todo-poderoso, atendei as nossas preces e concedei aos vossos filhos que, seguindo os Vossos
mandamentos, se preparem com fervor para as festas pascais. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – REFR.: O VOSSO CORAÇÃO DE PEDRA SE CONVERTERÁ
EM NOVO, EM NOVO CORAÇÃO. / 1. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra, / no lugar colocarei novo
coração de carne. / 2. Dentro em vós eu plantarei, plantarei o meu espírito: / amareis os meus preceitos,
seguireis o meu amor. / 3. Dentre todas as nações, com amor vos tirarei, / qual pastor vos guiarei, para a
terra, a vossa pátria. / 4. Esta terra habitareis: foi presente a vossos pais / e sereis sempre o meu povo, eu
serei o vosso Deus.
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 II – MR (p. 478) - Prefácio: Lázaro (MR p.212) – Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todopoderoso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, ele
o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade, que jaz na morte do pecado, por seus
sagrados mistérios ele nos eleva ao Reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e
com todos os santos nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
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TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo,
Vosso Filho e Senhor nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e
deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e o deu a
Seus discípulos, 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 A 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.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido) e todos
os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
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
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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
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que
experimentem a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do
tráfico humano. Convertei-nos pela força do vosso Espírito, e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos
irmãos. Comprometidos na superação deste mal, vivamos como vossos filhos e filhas, na liberdade e na paz.
Por Cristo nosso Senhor. AMÉM!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
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 todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
CANTOS OPCIONAIS
CANTO FINAL: HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2014
É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador! É para a liberdade que Cristo nos libertou! (Gl 5,1)
/ 1. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, à semelhança e à sua imagem, os criou. (Cf. Gn 1,27) Na
cruz de Cristo, foram todos resgatados pra liberdade é que Jesus nos libertou! (Gl 5,1) / 2. Há tanta gente que,
ao buscar nova alvorada, sai pela estrada a procurar libertação; Mas como é triste ver, ao fim da caminhada,
que foi levada a trabalhar na escravidão! / 3. E quantos chegam a perder a dignidade, sua cidade, a família, o
seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade pra libertá-los para a vida e para o amor!/ 4. Que abracemos a
certeza da esperança, (Cf. Hb 6,11) que já nos lança, nessa marcha em comunhão. Pra novo céu e nova terra
da aliança, (Cf. Ap 21,1)de liberdade e vida plena para o irmão… (Cf. Jo 10,10)
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LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. JOÃO BATISTA DE LA SALLE PRESB.Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22 (23); Jo 8,1-11.
Ter.: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8, 21-30.
Qua.: Dn 3,14-20.24.49a.91.95; Sl (Dn 3, 52-56); Jo 8, 31-42.
Qui.: Gn 17, 3-9; Sl 104 (105); Jo 8, 51-59.
Sex. Sto. Estanislau, BMt; Jr 20,10-13; Sl 17 (18); Jo10, 31-42.
Sáb.: Ez 37, 21-28; 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 – Paulus. CF 2014

