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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"QUEM DENTRE VÓS ESTIVER SEM PECADO,
ATIRE A PRIMEIRA PEDRA"

Entoar o refrão: Misericordioso é Deus, sempre,
sempre o cantarei... n° 22. Enquanto se canta
algumas pessoas espalham pedras no espaço
celebrativo. No momento do perdão as pedras
serão retiradas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, Deus nos reúne para ou-
vir Sua Palavra. Por amor, somos chama-

dos 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 em plenitude.
Refrão: Conversão, justiça, comunhão
e alegria no cristão / é missão de cada
dia (2x)
C. Próximos da Páscoa do Senhor, somos
convidados a cultivar em nós o perdão e a
reconciliação. Nossa caminhada quaresmal
fortaleça o sonho e o compromisso de
construir um mundo melhor onde exista
acolhimento, gratuidade, esperança e fé.

02. CANTO
Senhor, eis aqui o teu povo... n° 172

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. T.: Amém!
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai e
Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor disse: "Quem dentre vós esti-
ver sem pecado, atire a primeira pedra".
Não pertencemos a um grupo oficial de
"perfeitos". Estamos entre aqueles que ne-
cessitam da misericórdia de Deus (silên-
cio). Durante o canto pessoas retiram as pedras
que foram colocadas no início.
Solista: Senhor, que fazeis passar da mor-
te para a vida quem ouve a vossa Palavra,
tende piedade de nós.
T. Senhor tende piedade de nós (2x)
S. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da
terra para atrair-nos a vós, tende piedade
de nós.
T. Ó Cristo tende piedade de nós (2x)
S. Senhor, que nos submetestes ao julga-
mento da vossa Cruz, tende piedade de nós.
T.: Senhor tende piedade de nós (2x)
D. Deus todo poderoso, tende compaixão
de nós, perdoai os nossos pecados e nos
conduzais à vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, dai-nos por vos-
sa graça caminhar com alegria na mes-
ma 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 San-
to. Amém.

06. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é fonte de conver-
são. Sua força pode mudar nossa vida e
nosso mundo marcados pelo pecado. Es-
cutemos.

PRIMEIRA LEITURA: Is 43, 16-21

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 125 (126)
Refrão: Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Fl 3, 8-14

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses.

EVANGELHO: Jo 8, 1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus (2x)
Agora, eis o que diz o Senhor: De cora-
ção convertei-vos a mim, pois sou bom,
compassivo e clemente.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Neste quinto domingo da Quaresma, a
liturgia nos faz um forte apelo à conversão.
Ela exige de nós mudança radical.
Desviamo-nos do amor a Deus e aos ir-
mãos. Centramo-nos em nós mesmos e nos
encontramos com as mãos repletas de pe-
dras. Somos convidados a reconhecer nos-
sos pecados e acolher os irmãos em suas
fragilidades.
Na 1ª. leitura vimos que os judeus exilados
se sentem desorientados e sonham com um
novo êxodo libertador. O profeta anuncia a
libertação e compara a saída do exílio na
Babilônia e a volta à Terra Prometida com
o êxodo do Egito. Os exilados devem con-
fiar no Senhor. Ele não se esqueceu deles.
Ele acompanha com solicitude e amor a
caminhada de seu Povo. Esse caminho é o
modelo de nossa libertação que Deus nos
convida a fazer na Quaresma. Ele promete
nos conduzir também à Terra Prometida
onde acontece a vida nova.
Na 2ª. leitura o Apóstolo Paulo, da prisão,
escreve aos amigos de Filipos. Relata sua
experiência de conversão. Para se identifi-



car com Cristo, abandonou inúmeras reali-
dades. No horizonte de sua caminhada está
Cristo crucificado e ressuscitado. No pas-
sado ficou tudo aquilo que o afastava de
Cristo. A conversão exigiu dele uma nova
escala de valores centrada em Jesus Cris-
to. Esta exigência também serve para to-
dos nós.
No Evangelho Jesus se encontra diante da
atitude condenatória dos fariseus e escribas.
Ele denuncia a lógica dos que se julgam per-
feitos e autossuficientes. O que se conside-
ra justo não sabe perdoar. Devemos per-
doar como pecadores, não como justos.
Todos temos alguma pedra na mão para
jogar nos outros. Estamos todos a caminho
e nessa condição somos imperfeitos e limi-
tados. É preciso reconhecer, com humilda-
de, que necessitamos da ajuda do amor e
da misericórdia de Deus para chegar à vida
plena. Assumir em nós a mesma tolerância
e compaixão que Deus tem para com to-
dos.
A proposta de Deus não passa pela elimi-
nação dos que erram. Deus aceita o ser
humano com sua fragilidade, o compreen-
de e o perdoa porque o ama. A única con-
dição é que o ser humano se reconheça
pecador e se converta, abandonando o pe-
cado.
Intensificando nosso retiro quaresmal rumo
à Páscoa encontremo-nos com o Deus que
ama e que nos diz: "Eu não te condeno". A
dinâmica de Deus é de misericórdia, pois
só o amor transforma e permite a supera-
ção das fragilidades humanas. É essa reali-
dade do Reino de Deus que o Mestre re-
vela sem excluir ninguém. Ele promove os
desclassificados, dando a eles dignidade e
reconhecendo-os como pessoas a caminho
da vida nova e plena. Jesus não condena,
porque Ele não foi enviado para julgar e con-
denar, mas para salvar. Que neste domin-

go, Jesus nos possibilite experimentar o amor
misericordioso de Deus Pai que reconcilia.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Deus
Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Deus quer a vida e o progresso do ser
humano. Esquecendo-se do passado, con-
vida-nos a caminhar para frente com confi-
ança. A cada súplica digamos: Salvai-nos,
Senhor!
L. Pelo Papa Francisco, que no próximo
dia 19 completará 3 anos de pontificado.
Para que desempenhe o seu ministério na
firmeza da fé e da justiça, para o bem de
todo o povo de Deus, rezemos.
L. Pela Igreja, para que neste tempo em
que vive a humanidade, esteja sempre pre-
sente como guia segura para a plenitude que
é o Cristo, rezemos ao Senhor.
L. Por todos os que têm o dever de pro-
mover o bem-estar e o progresso dos po-
vos, para que cumpram com honestidade e
coragem sua missão, rezemos.
L. Para que o amor, agindo em nossas
consciências e em nossos corações, faça
surgir atitudes solidárias em favor dos po-
bres, dos sofredores e dos abandonados,
rezemos.
L. Pelos que se encontram desanimados
pelo sofrimento ou pelo pecado. Que
redescubram o gosto pela vida em Cristo,
rezemos.
L. Pelas paróquias de Águia Branca e Alto
Rio Novo que realizam suas semanas
missionárias e no dia 19 celebram seu pa-
droeiro São José. Que caminhem sempre
na fé e na esperança, rezemos.
D. Acolhei, ó Pai, os pedidos que a Vós
dirigimos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ao redor do altar cantemos as grandes
maravilhas que Deus faz a cada um de nós.
Apresentemos ao Senhor nosso dízimo e
ofertas.
Todo povo sofredor... nº 499

11. PAI NOSSO
D. Rezemos a oração dos filhos e filhas de
Deus. Pai Nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. Jesus acolhe a todos com seu amor.
Saudemo-nos, desejando a paz de Cristo.
(Saudação feita em silêncio)

13. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo poderoso, enviastes
vosso Filho para salvar e não para con-
denar. Fazei que possamos, fortaleci-
dos com vossa Palavra, experimentar
o amor, o perdão e a reconciliação para
com nossos irmãos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

14. AVISOS
D. No próximo Domingo iniciaremos a
Semana Santa. É Domingo de Ramos.
Somos convidados a contribuir com a
CNBB e com a Cáritas, trazendo nossas
ofertas da Coleta Nacional da Solidarie-
dade. Trata-se de um gesto concreto da
Campanha da Fraternidade, que este ano
aborda o tema: "Casa Comum, nossa res-
ponsabilidade" e o lema: "Quero ver o di-
reito brotar como fonte e correr a justiça
qual riacho que não seca" (Am 5,24).

Leituras para a Semana

2ª Dn 13, 1-9.15-17.19-30.32-62 / Sl 22(23) / Jo 8, 12-20
3ª Nm 21, 4-9 / Sl 101(102) / Jo 8, 21-30
4ª Dn 3, 14-20.91-92.95 / (Sl)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.: 2Sm 7, 4-5a.12-14a.16 / Sl 88(89)

Mt 1, 16.18-21.24

Os recursos arrecadados constituem os Fun-
dos Nacional e Diocesanos de Solidarieda-
de, sendo que 60% da coleta permanecem
na diocese, constituindo o Fundo Diocesano
de Solidariedade, e 40% são destinados
para o Fundo Nacional de Solidariedade.
Não esqueçamos de trazer o envelope com
a nossa contribuição.
(distribuir os envelopes hoje).

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. O Senhor nos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão.
Abençoe-nos Deus todo poderoso: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

16. CANTO
Hino da CF 2016


