1

O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 25 de março de 2012 - Nº 18
QUINTO DOMINGO DA QUARESMA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE: “FRATERNIDADE E SAÚDE PÚBLICA”
Cor Litúrgica: Roxo
INTRODUÇÃO – Com.: Meus irmãos, nesta Liturgia, Deus nos reúne para ouvir Sua Palavra. Por amor, nós
somos chamados a renovar o nosso compromisso com a caminhada pascal iniciada por Seu Filho, Jesus. Ele
nos ajuda a derrotar as forças da morte e nos leva a viver a vida em plenitude. Fiquemos de pé e iniciemos,
com entusiasmo, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1- Ó povo meu, chegou a mim o teu lamento, / conheço o medo e a insegurança em
que estás, / eu venho a ti, sou tua força e teu alento / vou te mostrar caminho novo para a paz. / REFR.:
ONDE PÕES TUA CONFIANÇA? / SEGURANÇA QUEM TE TRAZ? / É O AMOR QUE TUDO ALCANÇA; / SÓ A
JUSTIÇA GERA A PAZ! / 2- Quando o direito habitar a tua casa, / quando a justiça se sentar à tua mesa, / a
segurança há de brincar em tuas praças; / enfim, a paz demonstrará sua beleza. / 3- A segurança é vida plena
para todos: / trabalho digno, moradia, educação; / é ter saúde e os direitos respeitados, / é construir
fraternidade, é ser irmão. / 4- É vão punir sem superar desigualdades; / é ilusão só exigir sem antes dar. / Só
na justiça encontrarás tranquilidade; / não-violência é o jeito novo de lutar. / 5- É como teia de aranha, a
segurança / de quem confia só nas armas, no poder. / Não é violência, não são grades ou vingança / que irão
fazer paz e justiça florescer. / 6- Eu desposei-te no direito e na justiça; / com grande amor e com ternura te
escolhi. Como aceitar o desrespeito, a injustiça, / a intolerância e o desamor que vêm de ti?
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.: 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
Com.: Irmãos amados, o Pai nos entrega Jesus, o grão fecundado pela força do Espírito, feito Pão da Vida para
a nossa salvação. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
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5. 1ª LEITURA (Jr 31, 31-34) – Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
31
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança:
32
não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que
eles a violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. 33“Esta será a aliança que concluirei com a
casa de Israel, depois desses dias, - diz o Senhor: - imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la
em seu coração; serei seu Deus e eles serão meu povo. 34Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu
irmão, dizendo: ‘Conhece o Senhor!’ Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois
perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
6. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 50/51)
REFR.: CRIAI EM MIM UM CORAÇÃO QUE SEJA PURO / 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / Na
imensidão de vosso amor, purificai-me! / Lavai-me todo inteiro do pecado, / e apagai completamente a minha
culpa! / 2. Criai em mim um coração que seja puro, / dai-me de novo um espírito decidido. / Ó Senhor, não me
afasteis de vossa face, / nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! / 3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo
/ e confirmai-me com espírito generoso! / Ensinarei vosso caminho aos pecadores, / e para vós se voltarão os
transviados.
7. 2ª LEITURA (Hb 5, 7-9) – Leitura da Carta aos Hebreus.
7
Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era
capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. 8Mesmo sendo Filho, aprendeu o
que significa a obediência a Deus por aquilo que Ele sofreu. 9Mas, na consumação de sua vida, tornou-se
causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. – TODOS: GRAÇAS A DEUS.
8. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: GLÓRIA A VÓS, Ó CRISTO, VERBO DE DEUS. / Se alguém
me quer servir, que venha atrás de mim; / e onde eu estiver, ali estará meu servo.
9. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 12, 20-33) - 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, 20havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a
festa. 21Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver
Jesus”. 22Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. 23Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora
em que o Filho do Homem vai ser glorificado. 24Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo que cai
na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas, se morre, então produz muito fruto. 25Quem se
apega à sua vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida
eterna. 26Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me
serve, meu Pai o honrará. 27Agora sinto-me angustiado. E que direi? ‘Pai, livra-me desta hora!’? Mas foi
precisamente para esta hora que eu vim. 28Pai, glorifica o teu nome!” Então, veio uma voz do céu: “Eu o
glorifiquei e o glorificarei de novo!” 29A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros
afirmavam: “Foi um anjo que falou com ele”. 30Jesus respondeu e disse: “Essa voz que ouvistes não foi por
causa de mim, mas por causa de vós. 31É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser
expulso, 32e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim”. 33Jesus falava assim para indicar de que
morte iria morrer. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
10. HOMILIA
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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.: Caros irmãos, rezemos a Deus, nosso Pai, que fez uma aliança nova com os
homens e gravou a Sua Lei no íntimo dos seus corações. Digamos com fé: Senhor, pela Vossa Paixão, salvainos!
TODOS: SENHOR, PELA VOSSA PAIXÃO, SALVAI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que desempenhe o seu ministério petrino na firmeza da fé, para
o bem de todo o povo de Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, PELA VOSSA PAIXÃO, SALVAI-NOS!
2) Para que a celebração da Páscoa renove a Santa Igreja de Deus, comunidade da nova aliança, e a una cada
vez mais profundamente ao Seu Mestre e Redentor, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, PELA VOSSA PAIXÃO, SALVAI-NOS!
3) Pelos governantes de todas as nações, para que, por meio de leis fundamentadas no amor, promovam a
concórdia, a paz e a fraternidade universal, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, PELA VOSSA PAIXÃO, SALVAI-NOS!
4) Por todos os batizados, para que saibam professar que a santidade é a grande meta, o sublime ideal que
Cristo nos propõe, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, PELA VOSSA PAIXÃO, SALVAI-NOS!
5) Por todos aqueles que estão afastados da Casa do Pai, para que, motivados pela proximidade da Páscoa,
procurem reencontrar em Cristo a força de empreender o caminho da reconciliação, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, PELA VOSSA PAIXÃO, SALVAI-NOS!
(Preces Espontâneas):
CEL.: Deus nosso Pai, que fizestes uma nova aliança com os homens, escutai aqueles por quem o Vosso Filho
aceitou vir à terra e morrer numa Cruz, e fazei brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os Seus
passos. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – REFR.: EIS O TEMPO DE CONVERSÃO, / EIS O DIA DA SALVAÇÃO: / AO PAI
VOLTEMOS, JUNTOS ANDEMOS. / EIS O TEMPO DE CONVERSÃO. 1a- Os caminhos do Senhor / são verdade,
são amor; / dirigi os passos meus / em vós espero, ó Senhor! / b- Ele guia ao bom caminho / quem errou e
quer voltar; / Ele é bom, fiel e justo; / Ele busca e vem salvar. / 2a- Viverei com o Senhor, Ele é o meu
sustento. / Eu confio, mesmo quando / minha dor não mais aguento. / b- Têm valor aos olhos seus / meu
sofrer e meu morrer: / libertai o vosso servo / e fazei-o reviver! / 3a- A Palavra do Senhor / é a luz do meu
caminho; / ela é vida, é alegria: / vou guardá-la com carinho. / b- Sua lei, seu mandamento / é viver a
caridade: / caminhemos todos juntos, / construindo a unidade!
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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 da Quaresma II – Quaresma, tempo de conversão - (MR
p. 415) - CEL.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo
lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Para renovar, na santidade,
o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação. Libertando-nos do egoísmo e
das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E, enquanto esperamos a plenitude
eterna, proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
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 Bento, nosso bispo Sergio, seu auxiliar Leonardo 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!
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CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, 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
18. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: SE O GRÃO DE TRIGO NÃO MORRER; SOZINHO VAI FICAR / MAS SE
MORRER NO CHÃO / DARÁ, COM O TEMPO, MUITO FRUTO! 1- Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, /
minha rocha, meu refúgio e salvador! / 2- Ondas da morte me envolveram totalmente / e as torrentes da
maldade me aterraram. / 3- Ao Senhor eu invoquei na minha angústia / e elevei o meu clamor para o meu
Deus. / 4- De seu templo, Ele escutou a minha voz / e chegou a seus ouvidos o meu grito. / 5- O Senhor
recompensou minha justiça / e a pureza que encontrou em minhas mãos. / 6- Pois salvais, ó Senhor Deus, o
povo humilde, / mas os olhos dos soberbos humilhais. / 7- Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada, / Ó meu
Deus, iluminais as minhas trevas. / 8- Concedeis ao vosso rei grandes vitórias / e mostrais misericórdia ao
vosso ungido.
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
Senhor Deus de amor, Pai de bondade, nós vos louvamos e agradecemos pelo dom da vida, pelo amor com
que cuidais de toda a criação. Vosso Filho Jesus Cristo, em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos e de
todos os sofredores, sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude. Enviai-nos, Senhor, o Vosso
Espírito. Guiai a Vossa Igreja, para que ela, pela conversão se faça sempre mais solidária às dores e às
enfermidades do povo, e que a saúde se difunda sobre a terra. Amém.
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 todo-poderoso, Pai, 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 - 2012
1. Ah! Quanta espera, desde as frias madrugadas, / pelo remédio para aliviar a dor! / Este é teu povo, em
longas filas nas calçadas, / a mendigar pela saúde, meu Senhor! / REFR.: TU, QUE VIESTE PRA QUE TODOS
TENHAM VIDA, (Jo 10,10) / CURA TEU POVO DESSA DOR EM QUE SE ENCERRA; / QUE A FÉ NOS SALVE E NOS
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DÊ FORÇA NESSA LIDA (Mc 5, 34) / E QUE A SAÚDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA! (CF ECLO 18,8) / 2. Ah!
Quanta gente que, ao chegar aos hospitais, / fica a sofrer sem leito e sem medicamento! / Olha, Senhor, a
gente não suporta mais, / filho de Deus com esse indigno tratamento! / 3. Ah! Não é justo, meu Senhor, ver o
teu povo / em sofrimento e privação quando há riqueza! / Com tua força, nós veremos mundo novo. (Cf Ap
21,1-7) / Com mais justiça, mais saúde, mais beleza! / 4. Ah! Na saúde já é quase escuridão, / fica conosco
nessa noite, meu Senhor. (Cf Lc 24,29) / Tu que enxergaste, do teu povo, a aflição / e que desceste pra curar a
sua dor. (Cf Ex. 3,7-8) / 5. Ah! Que alegria ver quem cuida dessa gente / com a compaixão daquele bom
samaritano. ( Lc. 10,25-37) / Que se converta esse trabalho na semente / de um tratamento para todos mais
humano! / 6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão é a tua cruz! / Sê nossa força, nossa luz e salvação! (Cf. Sl. 27,1)
/ Queremos ser aquele toque, meu Jesus, (Cf. Mc. 5,20-34) / que traz saúde pro doente, nosso irmão!
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: ANUNCIAÇÃO DO SENHOR, SOLENIDADE. Is 7, 10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10, 4-10; Lc 1, 26-38
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. Jr 20, 10-13; Sl 17 (18); Jo 10, 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

