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ANO NACIONAL DO LAICATO

DEUS ENVIOU SEU FILHO PARA QUE
O MUNDO SEJA SALVO

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos sejam bem vindos a esta
celebração. Neste Domingo da Alegria,
fazemos memória do Mistério Pascal de
Cristo. Felizes, anunciamos sua vitória sobre
a morte e a restauração de nossa vida. Cristo
elevado na cruz é a nossa salvação.
Associamos a esta alegria a nossa gratidão
a Deus por este ano, em que nossa Diocese
celebra seus 60 anos. Somos uma Igreja viva
que busca celebrar a missão permanente.
Somos uma Igreja profética, discípula

missionária a serviço da vida.
Todos: Somos povo da aliança,
caminhando na esperança, conduzidos
por tua mão! Com os pés no chão da
vida, rumo à Páscoa tão querida, te
pedimos conversão!
C. Façamos um momento de silêncio em
clima de recolhimento e oração.
(Durante o silêncio, os dirigentes de grupo de
reflexão, entram com a cruz acompanhada por
velas que serão colocadas próximas à Mesa da
Palavra. Sem parar, eles fazem esta procissão
silenciosa e voltam para seus lugares. Quando
todos já estiverem no seu lugar, o comentarista
convida ao canto de abertura.)

02. CANTO
Alegra-te, Jesrualém... Faixa n° 07 do
CD da CF/2018 ou nº 204 do Livro de
Cantos

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Estamos nos aproximando da festa da
Páscoa, e somos chamados à alegria.
Saudemos a Trindade Santa: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A Graça de Deus nosso Pai, o amor de



Jesus Cristo e a força do Espírito Santo,
estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Neste Quarto Domingo da Quaresma,
recordamos o encontro de Jesus com
Nicodemos. Recebemos do Senhor o
anúncio de sua paixão e morte como prova
de amor a todos nós. Confiantes pela
salvação oferecida por Deus em Jesus,
cantemos pedindo perdão.
Senhor que viestes salvar... nº 238
D. Deus de bondade, Pai de puro amor,
perdoe nossos pecados e nos conduza a
vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que por Vosso Filho
realizais de modo admirável a
reconciliação do gênero humano,
concedei ao povo cristão correr ao
encontro das festas que se aproximam,
cheio de fervor e exultando de fé. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

06. DEUS NOS FALA
C. Com alegria ouçamos a Palavra de Deus.
Ela é fonte de alegria para nossa vida.

PRIMEIRA LEITURA:
2Cr 36,14-16.19-23

L.1 Leitura do Segundo Livro das
Crônicas.

SALMO RESPONSORIAL: 136(137)
Refrão: Que se prenda a minha língua
ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu
me esquecer!

SEGUNDA LEITURA: Ef 2,4-10

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

EVANGELHO: Jo 3,14-21

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo... Faixa n° 10 do
CD da CF/2018 ou n° 371 do livro de
cantos.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
- A primeira leitura nos mostra como Israel
se afastou de Deus. Na derrota e no exílio
entenderam que sua desgraça era um sinal
desse afastamento. Então voltaram seu
coração para Deus, e Ele os fez voltar à
sua terra. Esta história prefigura a volta da
humanidade ao amor manifestado em Jesus
Cristo. Os que estavam mortos pelos
pecados, mas acreditaram Nele, foram
salvos pela graça recebida nesta fé.
- O Evangelho expressa a mesma ideia com
uma lembrança do Êxodo. Deus tinha
castigado a rebeldia do povo com a praga
das serpentes. Para livrá-los da praga,
Moisés levantou à vista dos israelitas uma
serpente de bronze numa haste. Os que
levantaram com fé os olhos para este sinal,
ficaram curados. Assim, devemos levantar
com fé os olhos para o Cristo elevado na
cruz. Recebermos Dele a salvação. Pois
Deus O deu ao mundo para que Ele
testemunhasse seu amor até o fim. “Tanto
Deus amou o mundo que lhe deu seu
Filho único, para que todos que Nele crer
tenha a vida eterna”. A liturgia da
Quaresma insiste: o pecado não é
irreparável. Para os que creem, existe
conversão, perdão e salvação. Jesus não
veio para condenar, mas para salvar. Ele é



luz que penetra as nossas trevas. Mas há
aqueles que fogem da luz, para não
admitirem estar agindo de maneira errada.
Neste caso, não há remédio.
- A luz do Cristo deve iluminar nossa vida,
para que possamas praticar a verdade,
como diz o Evangelho. Todos seremos
salvos pelo amor de Deus manifesado em
Cristo. Ninguém fabrica sua própria
salvação. Ela é concedida por Deus. A
autossusuficiência significa preferir as trevas.
Mesmo se esta parecer piedosa e virtuosa,
como a dos fariseus será vã.
- É preciso iluminarmos por Cristo e desejar
o mesmo para os nossos irmãos.
Evangelizados,  nos tornamos
evangelizadores. Convertidos, lutemos pela
justiça e a fraternidade.
- Sigamos o exemplo do povo da Bíblia na
primeira leitura de hoje, procurando as
causas do sofrimento de tanta gente. Com
esperança, vamos trabalhar e lutar para
eliminar toda forma de exploração e
exclusão. O pobre ferido nos seus direitos
é hoje para nós um sinal de desrespeito ao
amor do Pai e de infidelidade à Aliança. Que
Deus nos ajude e  nos fortaleça em nossa
caminhada, para não fraquejarmos em
nossa luta pela promoção da vida.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Rezemos o Símbolo da nossa fé. Creio
em um só Deus... (livro de canto, página
09).

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, ao Senhor façamos
nossas preces. A cada pedido rezemos
juntos: Vossa Igreja Vos pede ó Pai.
Senhor nossa prece escutai!
L.1 Que aprendamos a amar sem procurar
o nosso interesse, e a não recusar a ninguém
a confiança e o afeto que o podem salvar,
rezemos ao Senhor.

L.2 Pelos que estão longe de sua casa:
emigrantes, refugiados, meninos e meninas
abandonados, exilados políticos,
encarcerados, doentes. Que possam voltar
e gozar saúde e tranquilidade, rezemos ao
Senhor.
L.1 Para que seja abençoada e frutuosa a
nossa participação na Campanha da
Fraternidade através dos Grupos de
Reflexão, da mobilização em favor dos
direitos de todos e do gesto concreto na
coleta da solidariedade, rezemos ao Senhor.
L.2 Os catecúmenos neste tempo quaresmal
se preparam para o novo nascimento. Que
cresçam sempre mais na fé e sejam
apoiados pelo nosso testemunho de
seguimento sincero a Jesus Cristo nosso
Salvador, rezemos ao Senhor.
L.1 O Papa Francisco celebra aniversário
de eleição. Para que o Senhor da Messe e
Pastor do Rebanho o confirme no bom
propósito de serviço a Deus e aos irmãos,
rezemos ao Senhor.
D. Senhor, tudo é dom Vosso. De Vós
esperamos, com fé, a realização dos desejos
que Vós mesmo nos inspirastes. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A Campanha da Fraternidade, pela
Coleta da Solidariedade, expressa um gesto
concreto de partilha. Ele é feito em âmbito
nacional, em todas as comunidades cristãs,
paróquias e dioceses. Esta coleta será
realizada no Domingo de Ramos. Hoje,
enquanto apresentamos ao Senhor nosso
Dízimo e nossas ofertas, peçamos que nos
abençoe e nos dê a graça de sermos sempre
atentos às necessidades da Igreja e dos
irmãos que precisam de nossa solidariedade.
Escuta, Senhor... Faixa n° 12 do CD da
CF/2018.
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11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: nesta caminhada
quaresmal o Pai nos convida à oração, ao
jejum e à caridade. Iluminados pelo
Espírito, louvemos sua misericórdia.
Refrão: Bendita e louvada seja no céu
a divina Luz, e nós também na terra
louvemos a Santa Cruz (2x)
D. Deus de bondade, Vós nos conduzis
através da noite e do deserto, como
conduzistes Moisés e o povo de Israel
rumo à Terra Prometida.
Refrão: Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada, somente a tua
graça me basta e mais nada. (2x)
D. Nós Vos bendizemos por Jesus, Vosso
Filho amado. Ele veio a nós, revestido de
nossa fragilidade. Revelou-nos Vosso amor.
Lembramos sua vida, morte e ressurreição,
até que Ele venha.
Refrão: Como Jesus, vou carregar a
minha cruz pra poder ressuscitar. (2x)
D. Pela Vossa Palavra e pela força do
Vosso Espírito, reuni os Vossos filhos, que
andam divididos por tanto egoísmo e
desigualdade.
Refrão: É para a liberdade que Cristo
nos libertou, Jesus libertador! É para
a liberdade que Cristo nos libertou!
D. Ao Pai misericordioso, que em Jesus
Cristo nos fez irmãos, rezemos: Pai
nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
C. Em Jesus que nos tornou todos irmãos,
saudemo-nos com o abraço da paz.

13. ORAÇÃO
D. Ó Deus, luz de todo ser humano que

Leituras para a Semana

2ª Is 65, 17-21 / Sl 29(30) / Jo 4, 43-54
3ª Ez 47, 1-9.12 / Sl 45(46) / Jo 5, 1-16
4ª Is 49, 8-15 / Sl 144(145) / Jo 5, 17-30
5ª Ex 32, 7-14 / Sl 105(106) / Jo 5, 31-47
6ª Sb 2, 1a.12-22 / Sl 33(34) / Jo 7, 1-2.10.25-30
Sáb.: Jr 11, 18-20 / Sl 7 / Jo 7, 40-53

vem a este mundo, iluminai nossos
corações com o esplendor da Vossa
graça, para pensarmos sempre o que Vos
agrada e amar-Vos de todo o coração.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. AVISOS

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. A alegria do Senhor seja vossa força. Ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

16. CANTO
CF 2018


