Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém
06. ORAÇÃO DO DIA
Celebração Dominical
5º DOMINGO DA QUARESMA
21 de Março de 2021 - Ano B - São Marcos - Roxo
“Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele continua só grão de trigo.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Olhar para o caminho da cruz pode nos
dar a impressão que a vontade de Deus é morte e
tristeza. Jesus compara sua missão a um grão de
trigo que precisa morrer para gerar a vida e assim,
ter força suficiente para transformar o coração humano. Somente um coração transformado é capaz
de acolher e viver o Evangelho de Cristo.
02. CANTO INICIAL
(93º Enc.)
Ref.: Voltai para o Senhor de todo coração.Mudai
as vossas obras em sinal de conversão. (Bis)
1. O Cristo entregou-se humildemente, doou a
vida para nos salvar: E toda humanidade, foi restabelecida, a falta de Adão foi redimida.:
2. Sois filho desta luz e não das trevas, Vivei como
herdeiros desta graça.: E frutos vingarão, 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 esperança, que o tempo
não engana, Na certa, vem daquele que nos ama.:

Presid.: 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. Por nosso Senhor Jesus Cristo,vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A Palavra de Deus garante-nos que a
salvação passa por uma vida vivida na escuta atenta
dos projetos de Deus e na doação total aos irmãos.

I LEITURA - Jr 31,31-34
07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS
31
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei 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.

03. SAUDAÇÃO

08. SALMO RESPONSORIAL

04. ATO PENITENCIAL

(Mel.: “Que Deus nos dê a sua graça” - 94º enc.)

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)
05. CANTO PENITENCIAL
(94º Enc.)
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)
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Sl 50(51)

Ref.: Criai em mim um coração que seja puro.
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavaime
todo inteiro do pecado, e apagai completamente
a minha culpa!
2. Criai em mim um coração que seja puro, daime de novo um espírito decidido. Ó Senhor, 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! Ensinarei vosso
caminho aos pecadores, e para vós se voltarão
os transviados.
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II LEITURA - Hb 5, 7-9
0 9 . LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
7
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 da sua entrega
a Deus. 8Mesmo sendo filho, aprendeu o que
significa a obediência 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

mim”.

33

Jesus falava assim para indicar de que

morte iria morrer. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
(Sugestão. Podem ser omitidas devido a pandemia)
Presid.: Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a
Deus, nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo
dos corações, e peçamos-Lhe a graça de O conhecer sempre melhor, dizendo, com alegria:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Honra, glória, poder e louvor a Jesus,
nosso Deus e Senhor! (bis)
1. Se alguém me quer servir, que venha atrás
de mim; e onde eu estiver, ali estará meu servo.
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO - Naquele tempo,
20
havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa.
21
Aproximaram-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 trigo 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. 26“Se alguém me quer servir,
siga-me, e onde eu estou estará também o meu
servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará.
27
Agora sinto-me angustiado. E que direi? ‘Pai,
livra-me desta hora?’ Mas foi precisamente
para esta hora que eu vim. 28Pai, 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 julgamento deste mundo.
Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, 32e
eu quando for elevado da terra, atrairei todos a
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1. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem do amor de Deus aos homens
e mulheres e da esperança pascal que seu Filho
trouxe ao mundo, rezemos ao Senhor...
2. Por todos os povos da terra, para que vivam em
paz e se desenvolvam, na justiça, no respeito e na
compreensão mútua, rezemos ao Senhor...
3. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, que
o nosso testemunho os conduza ao Divino Mestre,
fazendo deles discípulos missionários, rezemos
ao Senhor...
(Outras intenções da comunidade)

ORAÇÃO DA CAMAPNHA DA FRATERNIDADE
Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te
bendizemos pelo dom da fraternidade e por
concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos
a testemunhar a beleza do diálogo como
compromisso de amor, criando pontes que
unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas
sensíveis e disponíveis para servir a toda a
humanidade, em especial, aos mais pobres
e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas
dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Eis o tempo de conversão, eis o dia da
salvação: ao Pai voltemos, juntos andemos,
eis o tempo de conversão!
1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor;
dirigi os passos meus: em vós espero, ó Senhor!
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar; ele é bom, fiel e justo: ele busca e vem salvar.
2. Viverei com o Senhor, ele é o meu sustento;
eu confio, mesmo quando minha dor não mais
agüento. Tem valor aos olhos seus meu sofrer e
meu morrer: libertai o vosso servo e fazei-o reviver.
3. A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho;
ela é vida, é alegria: vou guardá-la com carinho.
Sua lei, seu mandamento é viver a caridade: caminhemos sempre juntos, construindo a unidade!
15. 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. Amém.
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
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós acolheis nossa
penitência como oferenda à vossa glória. O jejum
e a abstinência que praticamos, quebrando nosso
orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia,
repartindo o pão com os necessitados. Unidos à
multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e 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
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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 presença 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
Carlos e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos nossos 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 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!

RITO 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.
T.: 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 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.
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19. CANTO 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)
20. 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 eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o
que 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 indefesos
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.
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. Amém.

RITOS FINAIS

Exortações Finais e Bênção
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BÊNÇÃO SOLENE PARA A QUARESMA (MR. 521)
Presid.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos
vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do
retorno à casa. Amém.
Presid.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração
e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a
uma verdadeira conversão. Amém.
Presid.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos
sustente na luta contra o mal, para poderdes com
Cristo celebrar a vitória da páscoa. Amém.
Presid.: Abençoe-vos Deus todo-Poderoso, Pai + e
Filho e Espírito Santo. Amém.
22. HINO DA CF ECUMÊNICA 2021
1. Venham todos, vocês, venham todos, Reunidos num só coração: / De mãos dadas formando
a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Ref.:Em nome de Cristo, que é a nossa paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos traz: Do
que estava dividido, unidade ele faz! Do que
estava dividido, unidade ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos, Caminhar
com o Mestre Jesus, /: Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, Construamos a plena unidade /: No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens,Superar
toda polaridade, /: Pois em Cristo nós somos
um povo, reunidos na diversidade. (bis)
TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Dn 13,41c-62, Sl 22, Jo 11,1-45.
3ª Rx - Nm 21,4-9, Sl 101(102), Jo 8,21-30
4ª Rx - Dn 3,14-20.24.49-95, Cânt.: Dn 3,52-56. Jo 8,31-42.
5ª Br - Is7,10-14;8,10; Sl39; Hb10,4-10; Lc1,26-38.
6ª Rx - Jr 20,10-13, Sl 17(18), Jo 10,31-42
Sb Rx - Ez 37,21-28, Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13, Jo 11,45-56
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