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CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA: “FRATERNIDADE E DIÁLOGO: COMPROMISSO DE AMOR”
ANO SANTO DE SÃO JOSÉ
Cor Litúrgica: Roxo
A.: Meus irmãos, nestes dias tão próximos da Semana Santa, concentremos todo o nosso olhar em nosso
Senhor Jesus Cristo e em Sua missão salvadora, a fim de que possamos permanecer fiéis a Ele, trilhando o
caminho de Sua entrega em prol da nossa salvação. Confiantes, iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – HINÁRIO LITÚRGICO DA CNBB – ANEXO A (P.14)
R.: ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI; E NA ALEGRIA CANTAR SEU LOUVOR! EM SUA CASA, SOMOS
FELIZES: PARTICIPAMOS DA CEIA DO AMOR. / 1. A alegria nos vem do Senhor. Seu amor nos conduz pela
mão. Ele é luz que ilumina o seu povo. Com segurança lhe dá a salvação./ 2. O Senhor nos concede os seus
bens nos convida à sua mesa sentar. E partilha conosco o seu Pão. Somos irmãos ao redor deste altar.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.:
Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo
e participar da bênção da aspersão do Seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - P.: 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) P.: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende
piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, que quisestes ser levantado da
terra, para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor,
que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE
DE NÓS. P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. TODOS: AMÉM.
4. ORAÇÃO DO DIA - P.: 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. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos amados, a Palavra de Deus assegura-nos que a salvação passa por uma vida vivida na escuta
atenta dos projetos de Deus e na doação sem reservas ao nosso próximo. Ouçamos com atenção as
leituras de hoje.
5. 1ª LEITURA (Jr 31, 31-34) – Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
31Eis 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 reconhecerão, do menor ao maior deles,
diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado”. Palavra do Senhor. TODOS:
GRAÇAS A DEUS.
6. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 50/51)
R.: CRIAI EM MIM UM CORAÇÃO QUE SEJA PURO/ 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 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.
7. 2ª LEITURA (Hb 5, 7-9) – 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 de 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 os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS
A DEUS.
8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: GLÓRIA A VÓS, Ó CRISTO, VERBO DE DEUS./ Se alguém me quer
servir, que venha atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará meu servo.
9. EVANGELHO – (Jo 12, 20-33) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: 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 Galileia, 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 um 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, conservá-la-á
para a vida eterna. 26Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se
alguém me serve, meu Pai o honrará. 27Agora 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 mim”. 33Jesus
falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
10. HOMILIA
11. PROFISSÃO DE FÉ - 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.
12. ORAÇÃO DOS FIÉIS – P.: Irmãos e irmãs, rezemos a Deus, nosso Pai, que gravou a Sua Lei no íntimo dos
corações, e peçamos-Lhe a graça de conhecê-Lo sempre melhor, dizendo com fé: Ouvi, Senhor, a nossa
súplica!
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!

1) Ajudai a Vossa Igreja a proclamar com fidelidade, amor e misericórdia a obra redentora de Vosso Filho
Jesus, nós Vos rogamos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
2) Fortalecei os nossos governantes e todas as pessoas que têm o dever de promover o progresso do
nosso povo, para que o façam com justiça e caridade, nós Vos rogamos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!

3) Acompanhai os jovens com a Vossa bondade, a fim de que, com entusiasmo e sabedoria, participem do
esforço evangelizador da Igreja com profunda fé e esperança, nós Vos rogamos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
4) Renovai em nós, Senhor, o ardor da fé e amparai-nos com a Vossa presença, a fim de nos prepararmos
de maneira ativa e frutuosa para a festa da Páscoa que se aproxima, nós Vos rogamos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!

(Preces Espontâneas):
P.: Deus nosso Pai, que fizestes uma nova aliança com os homens, escutai aqueles por quem o Vosso Filho
aceitou vir à terra e morrer numa Cruz, e fazei brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os Seus
passos. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – (Hinário da CNBB, Liturgia XIV, Quaresma, Ano B, p.9)
R.: 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! / 2. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo. Ele
busca e vem salvar. / 3. Viverei com o Senhor. Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor
não mais aguento. / 4. Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o
reviver! / 5. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho; Ela é vida, é alegria. Vou guardá-la com carinho. /
6. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade!
14. P.: Orai, irmãos e irmãs...

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS – P.: 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.
TODOS: AMÉM.
P. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478)- Prefácio da Quaresma II – Quaresma, tempo de conversão (MR p. 415)
P.: 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. Para renovar, na santidade, o
coração dos Vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação. Libertando-nos do egoísmo e
das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E, enquanto esperamos a
plenitude eterna, proclamamos a Vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: 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!
P.: 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 A 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!
P.: 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!
P.: 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!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, nosso bispo Paulo Cezar, seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: 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!
P.: 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!

P.: 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.
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO – HINÁRIO LITÚRGICO DA CNBB – ANEXO B (P.15)
R.: SE O GRÃO DE TRIGO NÃO MORRER; SOZINHO VAI FICAR, MAS SE MORRER, NO CHÃO DARÁ, COM O
TEMPO, MUITO FRUTO!/ 1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador!/
2. Ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram./ 3. Ao Senhor eu
invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus./ 4. De seu templo ele escutou a
minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito./ 5. O Senhor recompensou minha justiça e a pureza que
encontrou em minhas mãos. / 6. Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde, mas os olhos dos soberbos
humilhais./ 7. Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada. Ó meu Deus, iluminais as minhas trevas. / 8.
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Concedei, ó Deus todo-poderoso, que
sejamos sempre contados entre os membros de Cristo cujo Corpo e Sangue comungamos. Por Cristo,
nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
20. ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021
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!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL - (MR p.521)
P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a
todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. TODOS: AMÉM. P.: O Senhor Jesus
Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão.
TODOS: AMÉM. P.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes
com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. TODOS: AMÉM. P.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2021
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração. De mãos dadas formando a aliança,
confirmados na mesma missão. (bis) 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

a 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)/ 5. Venham jovens, idosos,
crianças e vivamos o amor-compromisso, na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço.
(bis)
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ou mais breve: Dn 13,41c-62; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R/. 4a); Jo 8,1-11
Ter.: Nm 21,4-9; Sl 101(102), 2-3. 16-18. 19-21(R./ 2); Jo 8, 21-30. Cm Fac. S. Turíbio de Mogrovejo, B.
Qua.: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 3,52.53.54.55.56 (R/. 52b); Jo 8,31-42
Qui.: Anunciação do Senhor, Solenidade. Is 7, 10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10, 4-10; Lc 1, 26-38
Sex.: Jr 20,10-13; Sl 17 (18),2-3a. 3bc-4. 5-6.7 (R/. cf. 7); Jo 10,31-42
Sáb.: Ez 37, 21-28; Cânt.: Jr 31, 10.11-12ab.13 (R/. cf.10d); Jo 11,45-56
Primeira Semana do Saltério
Quinto Domingo da Quaresma
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