
5º DOMINGO DA QUARESMA

22 de Março de 2015 

Ano B - São Marcos - Cor Roxa

“Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele 
continua só grão de trigo.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A hora de Jesus, também chamada de 
“glória”, é o momento decisivo da cruz, hora do 
serviço total da entrega da vida. “Se o grão de trigo 
cair na terra e morrer, produzirá muito fruto”. Hoje o 
Pai nos entrega Jesus, o grão fecundado pela força 
do Espírito, feito Pão da Vida para nossa salvação. 
Com alegria renovamos nossa aliança e comunga-
mos seu projeto, aceitando a cruz de nossa vida, 
como passagem necessária para a ressurreição e 
alegria plena.

05. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Senhor nosso Deus dai-nos por vossa gra-
ça caminhar com alegria na mesma caridade que le-
vou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor 
pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo,vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A Palavra de Deus garante-nos que a sal-
vação passa por uma vida vivida na escuta atenta 
dos projetos de Deus e na doação total aos irmãos. 
Viver a glória em Deus não pode ser compreendida 
como exaltação da própria pessoa, mas sim adesão 
aos propósitos de Deus.

I LEITURA - Jr 31,31-34

06. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS
31Eis que virão dias, diz o Senhor, em que  conclui-
rei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova 
aliança; 32não como a aliança que fiz com seus 
pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da 
terra  do Egito, e que eles a violaram, mas eu fiz 
valer a força sobre eles, diz o Senhor. 33“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. 
34Não será mais necessário ensinar seu próximo ou 
seu irmão, dizendo: ‘Conhece o Senhor!’ Todos me 
conhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, 
pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o 
seu pecado”. PALAVRA DO SENHOR.
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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 ar-
rependimento para sermos menos indignos de aproximar-
-nos da mesa do Senhor. (pausa)

Presid.: Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mu-
tuamente antes de nos aproximar do Vosso altar, tende 
piedade de nós.
T.: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.

07. SALMO RESPONSORIAL –  Sl 51(50)
     (Melodia CHEIA DE GRAÇA 92º ENCONTRO)
Ref.: Criai em mim um coração que seja puro, 

dai-me de novo um espírito decidido.
1. 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!

2. Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo um espírito decidido. Ó Se-
nhor, não me afasteis de vossa face, nem 
retireis de mim o vosso Santo Espírito!

3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 
confirmai-me com espírito generoso! Ensi-
narei vosso caminho aos pecadores, e para 
vós se voltarão os transviados.

02. CANTO INICIAL - (90º encontro)
Ref.: Voltai para o Senhor de todo coração/ 

Mudai as vossas obras em sinal de conver-
são.(Bis)

1. O Cristo entregou-se humildemente,/ Doou 
a vida para nos salvar /:E toda humanidade, 
foi restabelecida,/ A falta de Adão foi redi-
mida.:/

2. Sois filho desta luz e não das trevas,/ Vivei 
como herdeiros desta graça. /: E frutos vin-
garão, de paz e de bondade,/Em passos de 
justiça e verdade.:/

3. Vivei segundo Espírito de Deus,/ Que mora 
em nosso humilde coração. /: A firme espe-
rança, que o tempo não engana,/ Na certa, 
vem daquele que nos ama.:/

Presid.: Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecado-
res, tende piedade de nós.
T.: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
Presid.: Senhor, que confiastes à Vossa Igreja o ministé-
rio da reconciliação, tende piedade de nós.
T.: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
T. AMÉM
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09.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Pala-

vra de Deus! Cristo, Palavra de Deus!
1. Se alguém me quer servir, que venha atrás 

de mim; e onde eu estiver, ali estará meu 
servo.

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 20havia alguns gregos entre os 
que tinham subido a Jerusalém, para adorar  
durante a festa. 21Aproximaram-se de Filipe, que 
era de Betsaida da Galiléia, e disseram: “Senhor, 
gostaríamos de ver Jesus”. 22Filipe combinou 
com André, e os dois foram falar com Jesus. 
23Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora em 
que o Filho do Homem vai ser glorificado. 24Em 
verdade, em verdade vos digo: se o grão de tri-
go que cai na terra não morre, ele continua só 
grão de trigo; mas se morre, então produz muito 
fruto. 25Quem se apega à sua vida, perde-a; mas 
quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, 
conserva-la-á para a vida eterna. “Se alguém 
me quer seguir, siga-me, e onde eu estou estará 
também o meu servo. 26Se alguém me serve, meu 
Pai o honrará. 27Agora sinto-me angustiado. E 
que direi? 28‘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!” 
29A multidão, que aí estava e ouviu, dizia que 
tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um 
anjo que falou com ele”. 30Jesus respondeu e 
disse: “Essa voz que ouvistes não foi por causa 
de mim, mas por causa de vós. 31É agora o julga-
mento deste mundo. Agora o chefe deste mundo 
vai ser expulso, 32e eu quando for elevado da 
terra, atrairei todos a mim”. 33Jesus falava assim 
para indicar de que morte iria morrer. PALAVRA 
DA SALVAÇÃO.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
  (Concluir com a oração da CF 2015.)

Ó Pai, Alegria e esperança do vosso povo, 
vós conduzis a Igreja, servidora da vida, nos 

caminhos da história. 
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua 

palavra que chama à conversão, seja vossa 
Igreja testemunha viva de fraternidade e de 

liberdade, de justiça e de paz. 
Enviai o vosso Espírito da verdade para que 
a sociedade se abra à aurora de um mundo 

justo e solidário, sinal do Reino que há de vir. 
Por Cristo Senhor nosso.

Amém. 

II LEITURA - Hb 5, 7-9

08. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
7Cristo, 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 da sua entrega a Deus. 8Mes-
mo sendo filho, aprendeu o que significa a obe-
diência a Deus por aquilo que ele sofreu. 9Mas 
na consumação de sua vida tornou-se causa de 
salvação eterna para todos que lhe obedecem. 
PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 12, 20-33

14. CANTO DAS OFERENDAS
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração/ 

Elevo as minhas mãos, meu olhar, mi-
nha voz/ A Ti meu Deus, eu quero ofe-
recer/ Meus passos e meu viver, meus 
caminhos, meu sofrer.

Ref.: A tua ternura Senhor vem me abra-
çar/ E a tua bondade infinita  me  perdo-
ar/  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

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.:  Deus todo-poderoso, concedei aos 
vossos filhos e filhas que, formados pelos ensi-
namentos da fé cristã, sejam purificados por este 
sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor.

16. PREFÁCIO DA QUARESMA III  (MR p. 416 )
Presid.:  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. O universo inteiro, salvo pela 
Paixão de Vosso Filho, pode proclamar a vossa 
misericórdia. Pelo poder radiante da Cruz, vemos 
com clareza o julgamento do mundo e a vitória de 
Jesus crucificado. Por Ele, com os anjos e todos 
os santos, nós vos louvamos, cantando (dizendo) 
a uma só voz: Santo, Santo, Santo...



os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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!
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II  (MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo 
e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso!
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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 DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM! Eis o mistério 
da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice 
da salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o papa Francisco, 
com o nosso Bispo Celso Antonio e todos os 
ministros do vosso povo!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 

Ritos da Comunhão

18. 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.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: 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 dese-
jo, 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)

20. CANTO DE COMUNHÃO - CF 2015
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, no pal-

co do mundo, onde a história se faz (cf. GS 2), 
sonhei uma Igreja a serviço da vida. /:Eu fiz do 
meu povo os atores da paz!:/ Quero uma Igreja 
solidária, servidora e missionária, que anuncia 
e saiba ouvir. A lutar por dignidade, por justiça e 
igualdade, pois “Eu vim para servir” (Mc 10,45).

2. Os grandes oprimem, exploram o povo, mas en-
tre vocês bem diverso há de ser. Quem quer ser 
o grande se faça de servo: /:Deus ama o peque-
no e despreza o poder:/ (cf. Mc 10,42-45)

3. Preciso de gente que cure feridas, que saiba es-
cutar, acolher, visitar. Eu quero uma Igreja em 
constante saída (EG, 20), /:de portas abertas, 
sem medo de amar!:/

4. O meu mandamento é antigo e tão novo: Amar 
e servir como faço a vocês. Sou mestre que es-
cuta e cuida seu povo, /:um Deus que se inclina 
e que lava seus pés:/ (cf. Jo 13)

5. As chagas do ódio e da intolerância se curam 
com o óleo do amor-compaixão (cf. Lc 10,29ss). 
Na luz do Evangelho, acende a esperança. 
/:Vem! Calça as sandálias, assume a missão!:/



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22; Jo 8,1-11
3ª Rx - Nm 21,4-9; Sl 101; Jo 8,21-30
4ª Rx - Is 7,10-14; 8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
5ª Rx - Gn 17,3-9; Sl 104; Jo 8,51-59
6ª Rx - Jr 20,10-13; Sl 17; Jo 10,31-42
Sb Rx - Ez 37,21-28; Cânt. Jr 31,10-13;  Jo 11, 45-56
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20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Concedei, ó Deus todo-poderoso, que se-
jamos sempre contados entre os membros de Cristo 
cujo Corpo e Sangue comungamos. Por Cristo, 
nosso Senhor

ORAÇÃO DO JUBILEU
Nós vos bendizemos, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, [Lc 10,21 porque, nestes 50 anos de história da 
nossa Diocese de Apucarana, não só nos mostrastes 

o caminho a seguir, mas nos destes condições de 
caminhar, seguindo Jesus, vosso Filho e nosso 

Irmão,  como discípulos missionários, [Aparecida] 
para que, nEle, todos tivessem vida e vida em 

abundância. [Jo 10,10]
“Pai, que todos sejam um”,  [Jo 17,21]  [Romeu]      

à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II, nos vários 
níveis de Igreja, com nossos pastores e animadores,  

nas assembleias e nos conselhos,
“para que o mundo creia” que nos enviastes. 

[Jo 17,21]
Tornai-nos, ó Pai, “tudo para todos”. [1Cor 9,22] 

[Domingos] 
Fazei-nos “servos de todos”, [1Cor 9,19]

especialmente das crianças e dos idosos, dos 
migrantes e perseguidos, dos enfermos 

e abandonados.
Acolhendo com alegria as palavras finais de vosso 

Filho Ressuscitado, “Andando, pregai”, [Luís]
assumimos o compromisso de ser uma Igreja em 
saída missionária, atenta sobretudo à família e à 

juventude.
Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito de santidade, 

[Is 63,10] para sermos, nesta terra santa do Norte 
do Paraná e neste tempo de graça do Jubileu, uma 

porção viva do vosso Povo eleito,
anunciando, celebrando e partilhando [At 2,42-47].
Que nossa glória esteja “na cruz de Nosso Senhor 

Jesus Cristo”, [Gl 6,14] [Celso]
na qual está nossa salvação, vida e ressurreição,

por quem fomos salvos e libertos.

Deus tende misericórdia de nós e 
nos abençoai. [Nm 6,22-27]

Brilhe sobre nós a vossa face e tende 
misericórdia de nós.

Amém.
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21. CANTO DE COMUNHÃO - CF 2015
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, no pal-

co do mundo, onde a história se faz (cf. GS 2), 
sonhei uma Igreja a serviço da vida. /:Eu fiz do 
meu povo os atores da paz!:/ Quero uma Igreja 
solidária, servidora e missionária, que anuncia 
e saiba ouvir. A lutar por dignidade, por justiça e 
igualdade, pois “Eu vim para servir” (Mc 10,45).

2. Os grandes oprimem, exploram o povo, mas en-
tre vocês bem diverso há de ser. Quem quer ser 
o grande se faça de servo: /:Deus ama o peque-
no e despreza o poder:/ (cf. Mc 10,42-45)

3. Preciso de gente que cure feridas, que saiba es-
cutar, acolher, visitar. Eu quero uma Igreja em 
constante saída (EG, 20), /:de portas abertas, 
sem medo de amar!:/

4. O meu mandamento é antigo e tão novo: Amar 
e servir como faço a vocês. Sou mestre que es-
cuta e cuida seu povo, /:um Deus que se inclina 
e que lava seus pés:/ (cf. Jo 13)

5. As chagas do ódio e da intolerância se curam 
com o óleo do amor-compaixão (cf. Lc 10,29ss). 
Na luz do Evangelho, acende a esperança. 
/:Vem! Calça as sandálias, assume a missão!:/

22. CANTO FINAL- ENCONTRO MISSIONÁRIO
1.Toda semente é um anseio de frutificar, E todo 

fruto é uma forma da gente se dar.
REF.: PÕE A SEMENTE NA TERRA, NÃO SERÁ 

EM VÃO… NÃO TE PREOCUPE A COLHEITA, 
PLANTAS PARA O IRMÃO...

2.Toda semente é um anseio de comunicar, E 
toda fala é uma forma da gente se dar.

3.Todo tijolo é um anseio de edificar, toda obra 
é uma forma da gente se dar.


