
RITOS INICIAIS

5º DOMINGO DA QUARESMA 

A. Irmãos e irmãs, chegando ao final 
de nossa caminhada quaresmal, o 
Senhor nos convida a refletir sobre 
nossa entrega em favor dos irmãos. 
A “hora” de Jesus é também a 
nossa. Com fé, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA [Faixa 6 do CD da CF 2018]
Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre! / Que 
os inimigos não triunfem sobre o povo. / De suas 
angústias, ó Senhor, livra tua gente!
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma; / em 

ti confio: que eu não seja envergonhado. / Não se 
envergonhe quem em ti põe sua esperança, / mas, 
sim quem nega por um nada sua fé!

2. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, / e faz-me 
conhecer a tua estrada! / Tua verdade me oriente e 
me conduza, / porque és o Deus da minha salvação!

3. Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura /e a tua 
compaixão, que são eternas. / Não recordes meus 
pecados quando jovem, / nem te lembres das 
minhas faltas e delitos.

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.58]
1. João Batista clamou no deserto: / “preparai ao 

Senhor uma estrada, / eis que o Reino de Deus está 
perto; / escutai, geração transviada!” 

Mudai de vida, mudai, / convertei-vos de coração! / 
Fazei a vontade do Pai, / amai, servi aos irmãos; / fazei 
a vontade do Pai, / lutai por um mundo de irmãos; / 
fazei a vontade do Pai, / o chão é de todos, e o pão! 
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, / batizado por João no 

Jordão, / inaugura o reino do Pai, / com este santo 
e solene pregão: 

3. Escutai, ó Igreja de Deus: / eis, o tempo da Graça 
chegou, / é o Senhor da Justiça que passa, / sua 
Páscoa entre nós começou!
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor disse: "Quem dentre vós estiver sem 
pecado, atire a primeira pedra". Reconheçamo-nos 
todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do 
fundo do coração (pausa). Cantemos:

1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, / tantas vezes 
pequei, não fui fiel: / pensamentos e palavras, atitudes, 
omissões… / Por minha culpa, tão grande culpa!

Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem Piedade, ó 
Senhor!(Bis)
2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, / e a vós, meus irmãos, 

rogueis por mim / a Deus Pai, que nos perdoa e nos 
sustenta em sua mão. / Por seu amor, tão grande amor!

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
 
4. ORAÇÃO
S. 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. O Senhor anuncia uma 
aliança nova e eterna, por meio 
da qual ele será reconhecido. É 
Jesus o grão de trigo que morre 
para produzir frutos de salvação. 
Ele atrai todos para si, por meio 
de sua entrega ao Pai. Ouçamos:

5. PRIMEIRA LEITURA (Jr 31,31-34) 
Leitura do livro do Profeta Jeremias. 
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com 
a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança; não 
como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei 
pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles 
violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. 
“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. Não 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. 
T. Graças a Deus.
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6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 50 (51) 
Criai em mim um coração que seja puro. 
•	 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!

•	 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! 

•	 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. SEGUNDA LEITURA (Hb 5,7-9) 
Leitura da Carta aos Hebreus.
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. Mesmo sendo Filho, aprendeu 
o que significa a obediência a Deus por aquilo que 
ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-
se causa de salvação eterna para todos os que lhe 
obedecem. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei 
da eterna glória! 
1. Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; 

/ e onde eu estiver, ali estará meu servo. 

9. EVANGELHO (Jo 12,20-33) 
S. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
T. Glória a vós, Senhor. 
S. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que 
tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa. 
Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da 
Galileia, e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver Jesus”. 
Filipe combinou com André, e os dois foram falar com 
Jesus. Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora em que o 
Filho do homem vai ser glorificado. Em 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. Quem se apega à sua vida 
perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste 
mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me 
quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o 
meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. 
Agora, sinto-me angustiado. E que direi? 'Pai, livra-me 
desta hora?’ Mas foi precisamente para esta hora que 
eu vim. Pai, glorifica o teu nome!”. Então, veio uma 
voz do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo”. 
A multidão, que aí estava e ouviu, dizia que tinha 
sido um trovão. Outros afirmavam: “Foi um anjo que 
falou com ele”. Jesus respondeu e disse: “Essa voz que 
ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de 
vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe 
deste mundo vai ser expulso e eu, quando for elevado 
da terra, atrairei todos a mim”. Jesus falava assim para 
indicar de que morte iria morrer. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Ao Deus que faz maravilhas por nós dirijamos nossa 
prece, com firme esperança de que os que semeiam 
entre lágrimas colherão com muita alegria:
L. Senhor, que a Igreja seja sempre testemunha do vosso 
Filho, presente no meio de nós, a fim de que todos 
possam reconhecer vossa presença. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que não tenhamos medo de seguir Jesus 
nem de entregar nossa vida para que os outros também 
possam vê-lo. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que as comunidades possam viver a Semana 
Santa que se aproxima, de modo que as pessoas façam 
uma bela experiência do vosso amor e exultem de alegria 
pela ressurreição do vosso Filho. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Pai misericordioso e fiel, ouvi a oração do vosso 
povo santo e pecador e ajudai-o a ser cada vez mais 
imagem do vosso Filho no meio do mundo. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Apresentando ao Pai os dons do 
pão e do vinho, coloquemos diante do 
altar nosso desejo de nos entregarmos 
livre e perfeitamente, como fez Jesus, 
em favor de todos. Cantemos:

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Sê bendito, Senhor, para sempre! / Pelos frutos das 

nossas jornadas: / repartidos na mesa do Reino, / 
anunciam a paz almejada! 

Senhor da vida, / tu és a nossa salvação! / Ao 
prepararmos a tua mesa / em ti buscamos ressurreição! 
2. Sê bendito, Senhor, para sempre! / Pelos mares, os 

rios e as fontes! / Nos recordam a tua justiça, / que 
nos leva a um novo horizonte!

3. Sê bendito, Senhor, para sempre! / Pelas bênçãos 
qual chuva torrente! / Tu fecundas o chão desta vida, 
/ que abriga uma nova semente.

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.59]
1. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador. / O 

pão que nós recebemos / é prova do seu amor, / é 
o fruto de sua terra, do povo trabalhador; / na missa 
é transformado / no Corpo do Salvador.

Bendito seja Deus, / bendito seu amor! / Bendito seja 
Deus, / Pai Onipotente, nosso Criador! (2x).
2. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador. / O 

vinho que recebemos / é prova do seu amor, / é o 
fruto de sua terra, do povo trabalhador; / na missa 
é transformado / no Sangue do Salvador.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja. 
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do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus; São José, seu esposo; 
os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. 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.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal 
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso que estais nos céus, / santificado seja o 
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita 
a vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos 
as nossas ofensas, / assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido; / e não nos deixeis cair em 
tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: 
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

S. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e 
filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, 
sejam purificados por este sacrifício. P.C.N.S.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio da Quaresma, I
“Sentido espiritual da Quaresma”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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. Vós concedeis aos cristãos 
esperar com alegria, cada ano, a festa da Páscoa. De 
coração purificado, entregues à oração e à prática 
do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os 
mistérios pascais, que nos deram vida nova e nos 
tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! 
O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e 
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela 
força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas 
as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-
sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Na noite em que ia ser entregue, 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.
S. 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 



RITOS FINAIS

A. Em verdade, em verdade, eu vos digo: se o grão de 
trigo cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas, se 
morrer, produzirá muitos frutos.

16. CANTO DE COMUNHÃO
(Melodia: Agora o tempo se cumpriu)
Se o grão de trigo não morrer, / sozinho vai ficar. / Mas 
se morrer no chão, / dará, com o tempo, muito fruto!
1. Feliz aquele homem que não anda/ conforme os 

conselhos dos perversos; 
2. Que não entra no caminho dos malvados / nem 

junto aos zombadores vai sentar-se; 
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus / e a medita, 

dia e noite, sem cessar. 
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore / que à beira 

da torrente está plantada; 
5. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo / e jamais as 

suas folhas vão murchar. 
6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, / mas a 

estrada dos malvados leva à morte.

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.60]
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele 
estarei; / libertarei, glorificarei, / minha salvação eu 
lhe mostrarei! 
1. Tu, que moras sob a sombra / do Senhor onipotente, / 

lhe dirás em confiança: / “Meu refúgio, meu batente, 
/ só em ti é que eu confio!” / E ele vem tão fielmente 
/ te livrar do caçador / e da peste inclemente. 

2. Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te 
abrigas, / o seu braço é teu escudo, / armadura em 
que te fias. / Não terás o que temer / nem de noite, 
nem de dia, / venha a flecha e o terror, / venha a 
peste, epidemia... 

3. Caiam mil junto de ti / e dez mil vêm ao teu lado, / 
nada vai te atingir, / não serás prejudicado... / Com 
teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado; / no 
Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei, ó Deus todo-poderoso, 
que sejamos sempre contados entre os membros de 
Cristo, cujo Corpo e Sangue comungamos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. A Eucaristia que celebramos 
torna presente a entrega de Jesus, 
o grão que cai na terra e morre 
para dar frutos. Somos chamados 
a segui-lo e a dar testemunho de 
sua presença em todos os lugares 
onde estivermos.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)
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19. HINO DA CF 2018
1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, / a tua 

Igreja se propõe a superar / a violência que está 
nas mãos do mundo / e sai do íntimo de quem não 
sabe amar.

Fraternidade é superar a violência! / É derramar, 
em vez de sangue, mais perdão! / É fermentar na 
humanidade o amor fraterno! //: Pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos”://
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho / e 

cultivá-los com carinho e proteção, / não mais verá a 
violência em sua terra. / Levar a paz é compromisso 
do cristão!

3. Exclusão, que leva à morte tanta gente, / corrompe 
vidas e destrói a criação. / “Basta de guerra e 
violência, ó Deus clemente!”:  / é o clamor dos 
filhos teus em oração.

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, / pleno 
de paz, de harmonia e de unidade. / Sonhamos ver 
um novo céu e nova terra: / homens na roda da feliz 
fraternidade.

5. Tua Igreja tem o coração aberto / e nos ensina o 
amor a cada irmão. / Em Jesus Cristo, acolhe, ama e 
perdoa / quem fez o mal, caiu em si e quer perdão.

O tradicional Encontro do Bispo com a Juventude 
de nossa Diocese, no Domingo de Ramos, 
acontecerá no dia 25 de março às 14h. O início 
se dará, como em todos anos, no Paço Municipal 
de Santo André (Avenida Portugal, 233), de onde 
seguiremos em procissão para a Catedral Nossa 
Senhora do Carmo. Contamos com a presença 
de todos nesse grande encontro missionário.
Venha e traga seus amigos e comunidade!

AVISO

Próximo domingo - Domingo de Ramos
e da Paixão do Senhor.

Com esta celebração entramos no mistério do 
Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado e 
iniciamos a Semana Santa.
Como gesto concreto da vivência quaresmal e da 
Campanha da Fraternidade, no próximo domingo 
vamos entregar os envelopes da coleta da fraternidade.
Não se esqueça: é o fruto da nossa quaresma.


