
- Entoar o refrão: Lavai-vos, purificai-vos..." nº
31 . Acender as velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Hoje cele-
bramos nossa vida e nossa fé em Jesus Cris-
to. Estamos no último Domingo da Quares-
ma. Neste tempo fomos convidados a rever
nossas atitudes na família, comunidade, so-
ciedade e eliminar o que fazemos em
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Tema: "Fraternidade e políticas públicas".
Lema: "Serás libertado pelo direito e pela justiça" (Is 1, 27).

O AMOR DE JESUS MUDA A VIDA DA MULHER
PECADORA E A NOSSA

desencontro com o projeto de Deus.
Refrão: Conversão, justiça, comunhão
e alegria no cristão / é missão de cada
dia (2x)
C. Hoje é Dia Mundial da Saúde. Reze-
mos para que a saúde pública sirva a to-
dos. Saúde de qualidade é Política Públi-
ca. Este foi um dos assuntos da Campa-
nha da Fraternidade deste ano. Políticas
Públicas são oportunidades de viver o Rei-
no de Deus com justiça e direito para to-
dos.
Refrão: Pelo direito e a justiça liberta-
dos, povos, nações de tantas raças e
culturas. Por tua graça, ó Senhor, res-
suscitados, // somos em Cristo, hoje, no-
vas criaturas.//
C. Confiantes na bondade do Senhor que
sempre nos acolhe, cantemos.

02. CANTO
A mim, ó Deus... (CF 2019 - fx. 06) ou
Senhor, eis aqui o teu povo... n° 218

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Reunidos em comunidade façamos o
sinal de nossa fé: 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
conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor nos chama à conversão. Pe-
camos quando nos acovardamos e não de-
nunciamos as injustiças causadas pela falta
de Políticas Públicas. Cantemos.
Senhor, que fazeis passar... n° 236
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza 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

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
(CF 2019 - fx. 11)

Refrão: Jesus Cristo, sois bendito, o
Ungido de Deus Pai!
V. Agora, eis o que diz o Senhor: de co-
ração convertei-vos a mim, pois sou bom,
compassivo e clemente.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje a Palavra de Deus nos alerta contra
o egoísmo. Que não tenhamos as mãos re-
pletas de pedras. Esta não é uma atitude
cristã. Devemos reconhecer que também
nós pecamos. Deus nos acolhe em nossa
limitação e nos convida a acolher os irmãos
em suas fragilidades.
- A 1ª leitura mostra judeus exilados e de-
sorientados. Sonham com um novo êxodo
libertador. O profeta anuncia a libertação.
Compara a saída do exílio na Babilônia e a
volta à Terra Prometida com o êxodo do
Egito. Os exilados devem confiar no Se-
nhor. Ele não se esqueceu deles. Tem soli-
citude e amor na caminhada de seu Povo.
Esse é o caminho da libertação que Deus
nos convida a fazer na Quaresma. Ele pro-
mete nos conduzir também à Terra Prome-
tida. Aí acontece a vida nova.
- Na 2ª leitura Paulo, na prisão, escreve aos
amigos de Filipos. Relata sua experiência
de conversão e abandono de inúmeras rea-
lidades. Na sua caminhada está Cristo cru-
cificado e ressuscitado. No passado ficou
o que o afastava de Cristo. A conversão
exigiu dele novos valores centrados em Je-
sus Cristo. Esta exigência também serve para
todos nós. Ao experimentarmos o amor e o
perdão divinos, deixamos o que ficou para
trás e avançamos para o Reino.
- No Evangelho, Jesus está diante da atitu-
de condenatória dos fariseus e escribas. Ele
denuncia a atitude dos que se julgam per-
feitos e autossuficientes. Estes, não sabem



perdoar. Jesus, ao contrário, não vem com
cobranças, mas com amor. Ele sabe de nos-
sas fragilidades e nos acolhe. Este Evange-
lho anuncia a alegria do encontro com o
amor de Deus revelado em Jesus. Sua ati-
tude abre um caminho novo para a convi-
vência humana. Através do amor cada um
pode experimentar a correção fraterna e a
conversão de vida. O amor é exigente.
Nada tem a ver com cobranças moralistas.
Jesus revela o amor do Pai que acolhe a
todos. A exemplo da mulher pecadora, ele
oferece um recomeço. A nós, pede fideli-
dade e atenção para não pecarmos mais.
- Louvemos a Deus porque se manifestou
cheio de bondade e misericórdia para
conosco. Assumamos o compromisso de vi-
vermos aliados ao seu projeto de vida e paz
para todos.
- Somos misericordiosos com os que er-
ram ou jogamos pedras? Que tipo de "pe-
dra" jogo através de palavras na minha casa,
comunidade, trabalho?
- Que nesta Quaresma experimentamos o
amor misericordioso de Deus Pai que nos
acolhe e reconcilia com todos.

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

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos ao Senhor nossos pedidos.
Esperemos em Sua bondade sermos aten-
didos. A cada pedido digamos. Ouvi-nos
senhor e atendei-nos!
L.1 Senhor, abençoai Vossa Igreja, para ser,
no mundo, sinal vivo e eficaz do Vosso
amor. Que seus fiéis produzam frutos de
justiça e paz. Nós Vos pedimos.
L.2 Senhor, ajudai-nos a aprender com Je-
sus a perdoar a quem nos ofendeu. Que
possamos viver plenamente o mandamento
do amor. Nós Vos pedimos.

L.1 Senhor, concedei-nos a graça de parti-
ciparmos da Páscoa que se aproxima. Que
nos esforcemos para promover a paz entre
nós. Nós Vos pedimos.
L.2 Senhor, neste dia Mundial da Saúde,
dê-nos sabedoria para preservarmos a saú-
de e defender a vida de todos. Nós Vos
pedimos.
L.1 Senhor, os Catecúmenos receberão os
Sacramentos de Iniciação Cristã na Vigília
Pascal. Que estejam preparados para as-
sumir com alegria o compromisso de vivê-
los. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, ó Pai, os pedidos que Vos diri-
gimos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertamos ao Senhor nossa conversão.
Inspirados na oferta de Cristo na cruz, se-
jamos disponíveis para auxiliar os que so-
frem pela falta de Políticas Públicas.
Ofertamos também nosso dízimo e ofertas.
Nossos dons... CF 2019 - fx. 13 ou Todo
povo sofredor... nº 501

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
(Louvação Quaresmal - Pe. Geraldo Leite Bas-
tos)
Refrão: É bom cantar um bendito, um
canto novo, um louvor! (bis)
1. Ao Deus que, em tempo propício, sua
graça derramou! (bis)
2. Ao Deus que ao povo escolhido tantas
vezes perdoou! (bis)
3. Ao Deus que aos ninivitas penitentes des-
culpou! (bis)
4. Ao Deus que mandou seu Filho feito ir-
mão do pecador! (bis)
5. Que Jesus da pecadora a sentença revo-
gou! (bis)
6. Que Jesus da Madalena, tantos pecados
lavou! (bis)
7. Jesus do Pai o perdão pros algozes al-
cançou! (bis)
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8. Jesus, na cruz, o ladrão arrependido con-
solou! (bis)
9. Um povo arrependido louva e bendiz
ao Senhor! (bis)

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

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Jesus acolhe a todos com seu amor.
Saudemo-nos, desejando a paz de Cristo

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Pai misericordioso!
Enviastes Vosso Filho para salvar e não
para condenar. Fazei que, fortalecidos
com Vossa Palavra, experimentemos o
amor, o perdão e a reconciliação com
nossos irmãos. Por Cristo, nosso Se-
nhor.  Amém.

15. AVISOS
- No próximo Domingo iniciaremos a Se-
mana Santa com o Domingo de Ramos.
Nele somos convidados a contribuir com
nossa oferta em dinheiro para a Coleta Na-
cional da Solidariedade. Trata-se de um
gesto concreto da Campanha da
Fraternidade.
Orientações: a) os envelopes devem ser distri-
buídos hoje. b) Lembrar o local fora da Igreja
para início da celebração do próximo domin-
go. c) Ttrazer os ramos para a bênção e procis-
são.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!

D. Deus Pai, conceda a todos nós, como
concedestes a mulher pecadora, a alegria da
Vossa misericórdia.
T. Amém.
D. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, nos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão.
T. Amém.
D. O Espírito de Sabedoria e Fortaleza nos
sustente na luta contra o mal, para poder-
mos com Cristo celebrar a vitória da Pás-
coa.
T. Amém.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Acholhendo-nos e perdoando-nos mu-
tuamente, vamos em paz e o Senhor nos
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.

17. CANTO
Hino da CF 2019

Leituras para a Semana

2ª Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22(23) / Jo 8,1-11
3ª Nm 21,4-9 / Sl 101(102) / Jo 8, 21-30
4ª Dn 3, 14-20.24.49a.91-92.95 / 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


