
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Senhor, tende compaixão/ Do vosso povo 
que acolhe a conversão! Reacendei em nós 
a chama batismal/ Ó dai-nos luz e vosso 
perdão. (BIS)
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia/ 
Na imensidão de vosso amor purificai-me! Do 
meu pecado, todo inteiro, vem lavar-me/ E 
apagai completamente a minha culpa.
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade/ O 
meu pecado está sempre à minha frente/ Foi 
contra vós, só contra vós que eu pequei/ E 
pratiquei o que é mal aos vossos olhos!

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e a res-
surgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!

- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio):  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.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ez 37,12-14)
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 Espí-
rito, para que vivais e vos colocarei em vossa 
terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e 
faço - oráculo do Senhor”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 129(130))
- No Senhor, toda graça e redenção!
- Das profundezas eu clamo a vós, Senhor / 
escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam 
bem atentos ao clamor da minha prece!
- Se levardes em conta nossas faltas, quem 
haverá de subsistir? / Mas em vós se encontra 
o perdão, eu vos temo e em vós espero.
- No Senhor ponho a minha esperança, espe-
ro em sua palavra. / A minh’alma espera no 
Senhor mais que o vigia pela aurora.
- Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia 
pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda 
graça e copiosa redenção. / Ele vem libertar a 
Israel de toda a sua culpa.
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 CF 2017 “FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA”
Irmãos e irmãs! Coloquemo-nos do lado da vida. A vida está onde Deus Pai, e Filho e Es-

pírito Santo está. Se desejamos a vida plena e duradoura, coloquemo-nos do lado do Criador. 
Com o Criador podemos e devemos ser cuidadores, criadores e mantenedores, ajudando a 
salvaguardar o direito e a dignidade de vida das gerações futuras. Como Deus quer a vida, 
que as nossas ações contribuam para o advento deste mundo novo, que há de ser construído 
com o empenho renovado a cada dia, e que pode ser vislumbrado na bela imagem bíblica. 
Cantemos!



8. SEGUNDA LEITURA (Rm 8,8-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 8Os que vivem segundo a carne não 
podem agradar a Deus. 9Vós não viveis se-
gundo 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 mor-
te por causa do pecado, vosso espírito está 
cheio de vida, graças à justiça. 11E, se o Espí-
rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os 
mortos mora em vós, então aquele que res-
suscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivifi-
cará também vossos corpos mortais por meio 
do seu Espírito que mora em vós.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

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

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Eu sou a ressurreição, Eu sou a vida. Quem 
crê em mim não morrerá eternamente!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 3as irmãs de Lázaro manda-
ram dizer a Jesus: “Senhor, aquele que amas 
está doente”. 4Ouvindo isto, Jesus disse: 
“Esta doença não leva à morte; ela serve para 
a glória de Deus, para que o Filho de Deus 
seja glorificado por ela”. 5Jesus era muito ami-
go de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. 
6Quando ouviu que este estava doente, Jesus 
ficou ainda dois dias no lugar onde se encon-
trava. 7Então, disse aos discípulos: “Vamos 
de novo à Judeia”. 17Quando Jesus chegou, 
encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. 
20Quando Marta soube que Jesus tinha che-
gado, foi ao encontro dele. Maria ficou sen-
tada 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 ressusci-
tará”. 24Disse Marta: “Eu sei que ele ressus-
citará 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 jamais. 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 co-
movido 34e perguntou: “Onde o colocastes?” 
Responderam: “Vem ver, Senhor”. 35E Jesus 
chorou. 36Então os judeus disseram: “Vede 
como ele o amava!”. 37Alguns deles, porém, 
diziam: “Este, que abriu os olhos ao cego, 
não podia também ter feito com que Lázaro 
não morresse?”. 38De novo, Jesus ficou inte-
riormente comovido. Chegou ao túmulo. Era 
uma caverna, fechada com uma pedra. 39Dis-
se 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 levan-
tou 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 mor-
to 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 ti-
nham ido à casa de Maria e viram o que Jesus 
fizera creram nele. - Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

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 cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE

ORAÇÃO DA CF 2017
Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos 
e bendizemos, por vossa infinita bondade. 
Criastes o universo com sabedoria e o en-
tregastes em nossas frágeis mãos para que 
dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-
-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa 
Comum. Cresça, em nosso imenso Brasil, o 
desejo e o empenho de cuidar mais e mais 
da vida das pessoas, e da beleza e riqueza da 
criação, alimentando o sonho do novo céu e 
da nova terra que prometestes. Amém!



A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te 
oferecer! O que vimos te oferecer!
1. Que te ouça o Eterno em tua aflição proteja-
-te o nome do Deus da Nação! Do seu santuá-
rio te mande um auxílio e, desde Sião, te seja 
um arrimo!
2. Sim, tudo o que estás a lhe oferecer receba 
ele agora com todo prazer! Atenda aos dese-
jos do teu coração conceda a teus sonhos re-
alização!

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos 
filhos e filhas que, formados pelos ensinamen-
tos da fé cristã, sejam purificados por este sa-
crifício. Por Cristo, nosso Senhor. -  Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO: 
LÁZARO)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração está em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nosso dever e nossa salvação.

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. 
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 Rei-
no 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 ...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, 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.
- Santificai e reuni o vosso povo!

POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresen-
tamos 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.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, 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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
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 vin-
da, nós vos oferecemos em ação de graças 
este sacrifício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos recon-
cilia convosco e concedei que, alimentando-
-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tor-
nemos em Cristo um só corpo e um só espí-
rito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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 Cesar, com os bis-
pos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 



PRÓXIMO DOMINGO, DOMINGO DE RAMOS, 9 DE ABRIL DE 2017
DIA NACIONAL DA COLETA DA SOLIDARIEDADE

cutei, no dia da salvação socorri-te e ajudei. E 
assim te guardarei, te farei Mediador D’Aliança 
com o povo, será seu Libertador!
2. Não terão mais fome e sede, nem o sol os 
queimará, o Senhor se compadece, qual Pas-
tor os guiará... Pelos montes, pelos vales pas-
sarão minhas estradas, e virão de toda parte e 
encontrarão pousada.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Concedei, ó Deus, Todo-Poderoso, 
que sejamos sempre contados entre os mem-
bros de Cristo cujo Corpo e Sangue comun-
gamos. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
vós, como concedeu ao filho pródigo, a ale-
gria do retorno à casa.
- Amém.
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e 
de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal 
a uma verdadeira conversão.
- Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sus-
tente na luta contra o mal, para poderdes com 
Cristo celebrar a vitória da Páscoa.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.  
- Amém.
- Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus!

Cânticos: Hinário litúrgico CNBB
Quaresma Ano A – CF2017

dispersos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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.
- A todos saciai com vossa glória!
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 Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. – Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Obedientes à palavra do Salvador e forma-
dos por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- 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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordei-
ro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Dizei aos cativos: “Saí!” Aos que estão nas 
trevas: “Vinde à luz!” Caminhemos para as 
fontes, é o Senhor quem nos conduz!
1. Foi no tempo favorável que eu te ouvi, te es-
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