
5º Domingo da Quaresma
02 de abril de 2017

Ano A - Roxo

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, mesmo que morra, viverá.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Como nos dois domingos anteriores, 
também o quinto domingo da quaresma, é mar-
cado por um dos grandes episódios do Quarto 
Evangelho: a ressurreição de Lázaro. Com isso, 
não só se narra um dos últimos episódios antes 
da morte de Jesus, provocando ódio mortal nas 
autoridades judaicas, mas ainda se prefigura a 
sua ressurreição: o episódio de Lázaro conduz 
à Páscoa da morte e ressurreição de Cristo. 
Neste sentido, convém levar em consideração 
não apenas o alto teor teológico da liturgia atual, 
mas também seu profundo humanismo. Embora 
Jesus veja na doença de Lázaro um ensejo para 
que a glória de Deus seja revelada, é verdadeira 
a emoção por causa da morte do amigo. Os si-
nais de Deus se encarnam em autêntica humani-
dade. Foi o amor de Jesus por Lázaro que o fez 
rezar ao Pai e devolver seu amigo à vida. Assim, 
a nossa vida, uma vez renovada em Cristo, de-
verá ser não menos, mas mais profundamente 
humana, para “encarnar” sempre mais e melhor 
o amor de Deus em nós. 

02. CANTO INICIAL (93º encontro)
Ref.: Nossa alegria em Cristo Jesus/ 

Caminho, vida e luz Pão da salvação,/: 
Verdade e esperança da ressurreição.:/

1. Igreja Santa, Povo de Deus, / Jerusalém 
com alegria, louva e canta a teu Deus 
também.

2. Nos reunimos, porque te amamos./ Conso-
lações aos que estão tristes, tu darás aos 
seus corações.

3. Essa alegria, que se antecipa, / a rosa a flor, 
o Cristo vivo, vitória certa de seu amor.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para sermos 
menos indignos de aproximar-nos da mesa do 
Senhor. (Pausa)

1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
/  Quem ouve a vossa palavra, / Tende piedade de 
nós.  /: Senhor, Senhor, tende piedade de nós! 
(Bis)

2. Cristo, que quisestes ser levantado da terra / 
Para atrair-nos a vós, / Tende piedade de nós. /: 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis)

3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, / Tende piedade de nós. /: Senhor, 
Senhor, tende piedade de nós! (Bis)

05. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa 
graça caminhar com alegria na mesma cari-
dade que levou o vosso Filho a entregar-se à 
morte no seu amor pelo mundo. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA (Ez 37, 12-14)
Coment.: Deus é a fonte da vida e envia seu 
Espírito para revigorar as vidas amortecidas. 
Pelo dom do Espírito de Cristo, como aconteceu 
na ressurreição de Lázaro, Jesus continua res-
suscitando quem está amortecido por viver com 
o espírito do mundo.

06. LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL
12Assim fala o Senhor Deus: “Ó meu povo, vou 
abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para 
a terra de Israel; 13e quando eu abrir as vossas 
sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu 
sou o Senhor. 14Porei em vós o meu espírito, para 
que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então 
sabereis que eu, o Senhor, digo e faço - oráculo 
do Senhor”. Palavra do Senhor.
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07. SALMO RESPONSORIAL – Sl 129(130)
( Melodia: Verdade e amor ou Cheia de graça)
Ref.: No Senhor, toda graça e redenção!
1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, 

escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam 
bem atentos ao clamor da minha prece!

2. Se levardes em conta nossas faltas, quem 
haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o 
perdão, eu vos temo e em vós espero.

3. No Senhor ponho a minha esperança, espero 
em sua palavra. A minh’alma espera no Senhor 
mais que o vigia pela aurora.

4. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia 
pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda 
graça e copiosa redenção.

5. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Ele 
vem libertar Israel de toda a sua culpa.

II LEITURA (Rm 8, 8-11)

08. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS ROMANOS
Irmãos: 8Os que vivem segundo a carne não 
podem agradar a Deus. 9Vós não viveis segundo 
a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o 
Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não 
tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 
10Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso 
corpo esteja ferido de morte por causa do peca-
do, vosso espírito está cheio de vida, graças à 
justiça. 11E, se o Espírito daquele que ressusci-
tou Jesus dentre os mortos mora em vós, então 
aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os 
mortos vivificará também vossos corpos mortais 
por meio do seu Espírito que mora em vós. Pa-
lavra do Senhor.

09. EVANGELHO (Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Honra, glória, poder e louvor a Jesus, 

nosso Deus e Senhor! (bis)
1. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem 

crê em mim não morrerá eternamente. 

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 3as irmãs de Lázaro mandaram 
dizer a Jesus: “Senhor, aquele que amas está 
doente”. 4Ouvindo isto, Jesus disse: “Esta doen-
ça não leva à morte; ela serve para a glória de 
Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado 
por ela”. 5Jesus era muito amigo de Marta, de 
sua irmã Maria e de Lázaro. 6Quando ouviu que 
este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias 
no lugar onde se encontrava. 7Então, disse aos 
discípulos: “Vamos de novo à Judéia”. 17Quando 
Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 
quatro dias. 20Quando Marta soube que Jesus 

tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou 
sentada em casa. 21Então Marta disse a Jesus: 
“Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão 
não teria morrido. 22Mas mesmo assim, eu sei 
que o que pedires a Deus, ele to concederá”. 
23Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscita-
rá”. 24Disse Marta: “Eu sei que ele ressuscitará 
na ressurreição, no último dia”. 25Então Jesus 
disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, mesmo que morra, viverá. 26E todo 
aquele que vive e crê em mim, não morrerá ja-
mais. Crês isto?” 27Respondeu ela: “Sim, Senhor, 
eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho 
de Deus, que devia vir ao mundo”. 33bJesus ficou 
profundamente comovido 34e perguntou: “Onde o 
colocastes?” Responderam: “Vem ver, Senhor”. 
35E Jesus chorou. 36Então os judeus disseram: 
“Vede como ele o amava!” 37Alguns deles, po-
rém, diziam: “Este, que abriu os olhos ao cego, 
não podia também ter feito com que Lázaro não 
morresse?” 38De novo, Jesus ficou interiormente 
comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, 
fechada com uma pedra. 39Disse Jesus: “Tirai 
a pedra!” Marta, a irmã do morto, interveio: 
“Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro 
dias”. 40Jesus lhe respondeu: “Não te disse que, 
se creres, verás a glória de Deus?” 41Tiraram 
então a pedra. Jesus levantou os olhos para o 
alto e disse: “Pai, eu te dou graças porque me 
ouviste. 42Eu sei que sempre me escutas. Mas 
digo isto por causa do povo que me rodeia, para 
que creia que tu me enviaste”. 43Tendo dito isso, 
exclamou com voz forte: “Lázaro, vem para 
fora!” 44O morto saiu, atado de mãos e pés com 
os lençóis mortuários e o rosto coberto com 
um pano. Então Jesus lhes disse: “Desatai-o e 
deixai-o caminhar!” 45Então, muitos dos judeus 
que tinham ido à casa de Maria e viram o que 
Jesus fizera, creram nele. Palavra da Salvação.

12. HOMILIA

13. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração/ Elevo as 

minhas mãos, meu  olhar, minha voz/ A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer/ Meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer.

Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar/ E a 
tua bondade infinita me  perdoar/  Vou ser  o  
teu seguidor/ E te dar o meu coração eu quero  
sentir o calor de tuas mãos.

2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor/ Ao 
pobre e ao sofredor  vou servir e esperar/ Em Ti 
Senhor, humildes se alegrarão/ Cantando a nova 
canção de esperança e de paz.
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Deus todo-poderoso, concedei aos vossos 
filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da 
fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor.

17. PREFÁCIO: Ressurreição de Lázaro (MR p. 213)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-pode-
roso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, 
Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, ele 
o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-
-se da humanidade, que jaz na morte do pecado, por 
seus sagrados mistérios ele nos eleva ao Reino da 
vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com 
os anjos e com todos os santos nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso lou-
vor, 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.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: 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 X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: 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. 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 DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: 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.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: 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 do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires N (o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os Santos que não 
cessam de interceder por nós na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: 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 e nosso bis-
po Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: 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 saciarmos eternamen-
te da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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.
Todos: Amém!

RITOS DA COMUNHÃO

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos 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, segun-
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do o vosso desejo, a paz e a unidade! Vós, que 
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

  PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana - PR
Responsáveis:
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yascrismusica@gmail.com
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3423-1369       edson.zamiro@hotmail.com
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2ª Rx: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11.
3ª Rx: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30.
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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Concedei, ó Deus todo-poderoso, que 
sejamos sempre contados entre os membros 
de Cristo cujo Corpo e Sangue comungamos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

19. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: Eu vim para que todos tenham  vida,/ 

Que todos tenham vida plenamente. (Bis)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu 

Senhor,/ Reconstrói a tua vida em comunhão 
com teu irmão./ Onde está o teu irmão, eu 
estou presente nele.

2. Quem comer o pão da vida viverá eterna-
mente./ Tenho pena deste povo que não tem 
o comer./ Onde está um irmão com fome, eu 
estou com fome nele.

3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os 
males./ Hoje és minha presença junto a todo 
sofredor. / Onde sofre o teu irmão, eu estou 
sofrendo nele.

4. Entreguei a minha vida pela  salvação de 
todos./ Reconstrói, protege a vida de indefe-
sos e inocentes./  Onde morre o teu irmão, 
eu estou morrendo nele.

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já 
perdido./ Busca, salva e reconduze a quem 
perdeu toda esperança./ Onde salvas teu 
irmão, tu me estás salvando nele.

19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Eu não sou digno, ó meu Senhor / Eu não sou 

digno, / De que Tu entres, ó meu Senhor, / Na 
minha casa / Porque és tão santo e eu pecador 
/ Eu nem me atrevo a te pedir este favor

2. Eu não sou digna, ó meu Senhor / Eu não 
sou digna, / De que Tu entres, ó meu Senhor, 
/ Na minha casa / Meu coração é tão pecador 
/ Que eu nem me atrevo a te pedir este favor 
/ Mas se disseres uma palavra a minha casa 
se transformará / Uma palavra é suficiente, 
suavemente ela nos salvará. (BIS)

22. CANTO FINAL - CF 2017 
1. Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra, que 

nos acolhe, nos alegra e dá o pão (cf. LS, n. 1 
Queremos ser os teus parceiros na tarefa de 
“cultivar e bem guardar a criação”. 

Ref.: Da Amazônia até os Pampas, do Cerra-
do aos Manguezais, /: chegue a ti o nosso 
canto pela vida e pela paz. 

2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, feliz 
disseste: tudo é belo, tudo é bom! E pra cuidar 
a tua obra nos chamaste a preservar e cultivar 
tão grande dom (cf. Gn 1-2). 

3. Por toda a costa do país espalhas vida; São 
muitos rostos - da Caatinga ao Pantanal: ne-
gros e índios, camponeses: gente linda, lutan-
do juntos por um mundo mais igual. 

4. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e, 
então nos falas, com carinho, ao coração (cf. 
Os 2,16), pra nos mostrar que somos povos 
tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar 
o coração.
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