
Nº 2.093   (Ano B/Roxo)          5º Domingo da Quaresma          22 de março de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

CF: "Eu vim para servir"

CRISTO, GRÃO DA TERRA QUE PRODUZIU FRUTOS

Fazer a procissão de entrada com a cruz, velas e
vasilha com terra e alguns grãos de trigo. Colo-
car em destaque.
- Dia de entregar os envelopes da Coleta da So-
lidariedade.

01. MOTIVAÇÃO
C. Neste Domingo, vamos ao encontro do
Senhor e receberemos Dele o anúncio de
que sua glória passa pela experiência do grão
que cai na terra para produzir frutos.

Refrão: Se o grão de trigo não morrer,
caindo em terra, fica só; mas se morrer
dentro da terra, dará frutos abundan-
tes! (CD da CF 2012)
C. Lembramos a Páscoa de Jesus que
aconteceu na vida doada de Dom Oscar
Romero, grão da terra plantado em El Sal-
vador, assassinado há 35 anos. Cantemos.

02. CANTO
Conversão, justiça... n° 164

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D. Reunidos como família, estamos congre-
gados para o encontro com o Senhor. Sau-
demos a Trindade Santa: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa
da Palavra, nos chama à  conversão. Re-



conheçamos ser pecadores e invoquemos
com confiança a misericórdia do Pai (Pau-
sa).
D. Senhor, que fazeis passar da morte para
a vida quem ouve a Vossa Palavra, tende
piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que quisestes ser levantado da
terra para atrair-nos a Vós, tende piedade
de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que nos submeteis ao julgamento
da Vossa cruz, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus, todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. Ouvi, ó Deus de misericórdia, o gri-
to do Vosso Filho que se fez obediente
até à morte de cruz. Dai-nos a
fecundidade da semente que morre, a
fim de sermos acolhidos no Reino dos
Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

06. DEUS NOS FALA
C. Deus convoca a assembleia e a ela diri-
ge sua Palavra que nos interpela no hoje da
história.

PRIMEIRA LEITURA: Jr 31, 31-34

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 50(51)
Refrão: Criai em mim um coração que
seja puro.

SEGUNDA LEITURA: Hb 5, 7-9

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Jo 12, 20-33

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo Rei... n° 369
(Quinta estrofe)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo  João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
A Quaresma caminha para seu fim. No
Evangelho, Jesus mostra aos que desejam
vê-Lo: É o caminho da Cruz, o caminho da
obediência a Deus, o caminho da semente
lançada à terra, que não fica só, mas, mor-
rendo, produz muito fruto. É chegada a hora
de Jesus. Trata-se de sua Paixão e Ressur-
reição, pela qual Ele se lança totalmente no
plano do Pai e realiza plenamente sua von-
tade.
Um grupo de gregos (os estrangeiros à raça
judaica), que estava em Jerusalém para ce-
lebrar a Páscoa, pede: "Queremos ver Je-
sus!", isto é, conhecê-Lo em profundidade.
Não se dirigem diretamente a Jesus, mas
aos discípulos. Servem-se de dois media-
dores: Felipe e André.
Diz Jesus: "Se o grão, que cai na terra, mor-
re, produzirá muito fruto." A fecundidade da
vida se manifesta na morte. Jesus vai mor-
rer e nascerá a Igreja.
Para conhecer Jesus devem morrer as se-
guranças humanas, o apego à própria vida
é à sabedoria humana (que os gregos valo-
rizavam tanto).
Deve morrer tudo o que nos afasta do pro-
jeto de Jesus, que veio para que todos te-
nham vida em abundância.
O caminho para ver Jesus é a Cruz: "Quan-
do Eu for elevado da terra (na Cruz), atrai-
rei todos a Mim". É o caminho para todo o
discipulado.
Cada cristão, seguindo Cristo,  há de ser



uma bandeira hasteada, uma luz colocada
no candeeiro: bem unido pela oração e mor-
tificação à Cruz. Em cada momento e cir-
cunstância da vida, há de manifestar aos
homens o amor salvador de Deus Pai.
Os gregos quiseram ver Jesus! Encontra-
ram Filipe e André que os conduziram a
Jesus. Tendo visto Jesus, tendo acreditado
nEle, Filipe e André guiam outras pessoas
para verem Jesus. É a vocação de todos os
que queiram seguir a Cristo. Tendo visto
Jesus, tendo feito a experiência de Deus em
sua vida, tendo-se transformado em semente
lançada à terra, os cristãos são chamados a
conduzirem outras pessoas a Jesus, para o
verem, para o seguirem, para viverem de
sua vida. Vendo Jesus nos cristãos, essas
pessoas também crerão e terão vida em
abundância.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Confiantes de que Deus caminha
conosco, professemos a nossa  fé:
Creio em Deus Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, falemos a Deus com o
coração aberto e cheio de confiança. A cada
oração rezemos:
Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Por aqueles que desejam ver Jesus, para
que os cristãos os levem até Ele pela forma
como vivem o Evangelho, rezemos.
L.2 Que os povos da terra vivam em paz e
cresçam na justiça, no respeito e no diálo-
go, rezemos.
L.1 Fazei germinar em nós, especialmente
nos catecúmenos de nossa Diocese o cres-
cente amor pelo Evangelho, rezemos.
L.2 Neste Dia Mundial da Água, firmemos
nosso compromisso de preservar as nas-
centes e economizá-la para o bem de toda
a humanidade, rezemos.

D. Deus, nosso Pai, escutai aqueles por
quem o Vosso Filho aceitou cair na terra e
morrer e fazei brotar em nossos corações o
desejo de seguirmos os seus passos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. MOTIVAÇÃO PARA A CAMPA-
NHA DA SOLIDARIEDADE
C. A Campanha da Fraternidade com o
tema "Fraternidade: Igreja e Sociedade"
deseja recordar no tempo da Quaresma a
vocação e a missão de todo cristão e das
nossas comunidades de fé. As pessoas que
vivem do Evangelho, vivem na sociedade.
Refrão: Fazemos comunhão construin-
do a unidade. É nossa vocação servir a
comunidade, //com Cristo, nosso irmão,
no sertão ou na cidade//.
C. A religião precisa expressar-se com sin-
ceridade no serviço aos outros. Agrada a
Deus uma sociedade fundada na justiça, que
ampara os necessitados.
D. Aclamemos no Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor, a Jesus Cristo, Deus
feito homem. Ele deu a vida para nos sal-
var. Sejamos solidários, partilhando nossos
bens. Eles contribuirão para os fundos de
solidariedade diocesano e nacional. Reze-
mos a Oração da Campanha:
Todos: Ó Pai,  Alegria e esperança de
Vosso povo, Vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da his-
tória.
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua Palavra que chama à conversão,
seja Vossa Igreja testemunha viva da
fraternidade e de liberdade, de justiça
e de paz.
Enviai o vosso Espírito da Verdade para
que a sociedade se abra à aurora de um
mundo justo e solidário, sinal do Reino
que há de vir. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém!
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11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Quais os sinais de conversão nesta Qua-
resma queremos apresentar a Deus?
(Silêncio)
Todo povo sofredor... nº 499. (Durante
o canto, entra uma criança com uma plan-
tinha num vaso)

12. PAI NOSSO
D. Jesus, que atraiu todos a Ele ao ser ele-
vado da terra na cruz, também nos ensi-
nou a rezar para perseverarmos na vida
cristã. Rezemos: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Estamos no Ano da Paz. Saudemo-nos,
no desejo de construí-la a partir de nossas
famílias. (Sem cantar)

14. ORAÇÃO
D. Concedei, ó Deus todo-poderoso,
que sejamos sempre contados entre os
membros de Cristo e, convertidos, nos
coloquemos sempre mais a serviço das
enfermidades do povo. Vós que viveis
e reinais com Cristo, nosso Senhor.
Amém!

15. AVISOS
D. Domingo que vem é o dia da Coleta da
Solidariedade. Hoje vamos receber os en-
velopes.
- Que horas celebraremos no Domingo de
Ramos? Onde vamos iniciar a celebração?

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.

Leituras para a Semana
2ª Is 7, 10-14; 8,10 / Sl 39(40) / Hb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38
3ª Mn 21, 4-9 / Sl 101(102) / Jo 8, 21-30
4ª Dn 3, 14-20.24.49a.92.95 / Cânt.: Dn 3, 52-56

Jo 8, 31-42
5ª Gn 17, 3-9 / Sl 104(105) / Jo 8, 51-59
6ª Jr 20, 10-13 / Sl 17(18) / Jo 10, 31-42
Sáb.: Ez 37, 21-28 / Cânt.: Jr 31, 10-13 / Jo 11, 45-56

Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus da vida, que por amor nos deu
seu Filho, nos encha de esperança e nos dê
a sua paz, agora e sempre. Ele nos aben-
çoe: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

17. CANTO
A necessidade era tanta... nº 786


