
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 5º Domingo da Quaresma 

Ano A – Roxo 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 15 - 02/04/2017 
 

 
I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
Antífona de Entrada ou Canto 
(Sugestão no rodapé da p. 3) 
 

1- ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR: A graça de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2- ATO PENITENCIAL  (com aspersão) 
 

O presidente abençoa a água: 
 

PR:  Em Jesus Cristo, o justo, que interce-
de por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos dignos de apro-
ximar-nos da mesa do Senhor (pausa). 
 

1. Senhor, que na água e no Espírito nos 
regenerastes à vossa imagem, tende pie-
dade de nós. 
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
 

2. Cristo, que enviais o vosso Espírito para 
criar em nós um coração novo, tende pie-
dade de nós.   
AS:  Cristo, tende piedade de nós.  
 

3. Senhor, que nos tornastes participantes 
do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende 
piedade de nós.  
AS:  Senhor, tende piedade de nós. 
 

PR:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna.  
AS:  Amém! 
 

3- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:   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. 
AS:  Amem! 
 

 

II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

1ª 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 vos-
sas sepulturas e vos fizer sair delas, sabe-
reis que eu sou o Senhor. 14Porei em vós o 
meu espírito, para que vivais e vos coloca-
rei em vossa terra. Então sabereis que eu, 
o Senhor, digo e faço - oráculo do Senhor”. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  129(130) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol I - Faixa 
18 - Paulus) 
 

 

No Senhor, toda graça e redenção! 
 

1. Das profundezas eu clamo a vós, Se-
nhor, / escutai a minha voz! / Vossos ouvi-
dos 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 es-
pera no Senhor  / mais que o vigia pela au-
rora. 
 

4. Espere Israel pelo Senhor, / mais que o 
vigia pela aurora! / Pois no Senhor se en-
contra toda graça e copiosa redenção. / Ele 
vem libertar a Israel / de toda a sua culpa. 
 
2ª 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 vi-
veis segundo a carne, mas segundo o Es-
pírito, se realmente o Espírito de Deus mo-
ra em vós. Se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, não pertence a Cristo. 10Se, po-
rém, Cristo está em vós, embora vosso 
corpo esteja ferido de morte por causa do 
pecado, vosso espírito está cheio de vida, 

graças à justiça. 11E, se o Espírito daquele 
que ressuscitou Jesus dentre os mortos 
mora em vós, então aquele que ressusci-
tou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará 
também vossos corpos mortais por meio do 
seu Espírito que mora em vós. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Jo 11,1-45) 
 

(CD CF-2017, melodia da faixa nº 9)  
 

Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus! (4x) 
 

Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. / Quem 
crê em mim não morrerá eternamente. 
  

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  Proclamação do Evangelho de ✠ Je-

sus Cristo segundo Mateus. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo, 1havia um doente, Lázaro, 
que era de Betânia, o povoado de Maria e 
de Marta, sua irmã. 2Maria era aquela que 
ungira o Senhor com perfume e enxugara 
os pés dele com seus cabelos. O irmão de-
la, Lázaro, é que estava doente. 
 3As irmãs mandaram então dizer a 
Jesus: “Senhor, aquele que amas está do-
ente.” 4Ouvindo isto, Jesus disse: “Esta do-
ença 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 lu-
gar onde se encontrava. 7Então, disse aos 
discípulos: “Vamos de novo à Judéia.” 
 8Os discípulos disseram-lhe: Mestre, 
ainda há pouco os judeus queriam apedre-
jar-te, e agora vais outra vez para lá?” 
9Jesus respondeu: “O dia não tem doze 
horas? Se alguém caminha de dia, não 
tropeça, porque vê a luz deste mundo. 
10Mas se alguém caminha de noite, trope-
ça, porque lhe falta a luz”. 11Depois acres-
centou: “O nosso amigo Lázaro dorme. 
Mas eu vou acordá-lo.” 12Os discípulos dis-
seram: “Senhor, se ele dorme, vai ficar 
bom.” 13Jesus falava da morte de Lázaro, 
mas os discípulos pensaram que falasse 
do sono mesmo. 14Então Jesus disse aber-



 

  

tamente: “Lázaro está morto. 15Mas por 
causa de vós, alegro-me por não ter estado 
lá, para que creiais. Mas vamos para junto 
dele”. 16Então Tomé, cujo nome significa 
Gêmeo, disse aos companheiros: “Vamos 
nós também para morrermos com ele”. 
 17Quando Jesus chegou, encontrou 
Lázaro sepultado havia quatro dias. 
 18Betânia ficava a uns três quilôme-
tros de Jerusalém. 19Muitos judeus tinham 
vindo à casa de Marta e Maria para as 
consolar por causa do irmão. 
 20Quando Marta soube que Jesus ti-
nha 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 ressuscitará.” 24Disse Marta: 
“Eu sei que ele ressuscitará na ressurrei-
ção, no último dia.” 25Então Jesus disse: 
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, mesmo que morra, viverá. 26E to-
do aquele que vive e crê em mim, não mor-
rerá jamais. Crês isto?” 27Respondeu ela: 
“Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu 
és o Messias, o Filho de Deus, que devia 
vir ao mundo.” 
 28Depois de ter dito isto, ela foi cha-
mar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: 
“O Mestre está aí e te chama”. 29Quando 
Maria ouviu isso, levantou-se depressa e 
foi ao encontro de Jesus. 30Jesus estava 
ainda fora do povoado, no mesmo lugar 
onde Marta se tinha encontrado com ele. 
31Os judeus que estavam em casa conso-
lando-a, quando a viram levantar-se de-
pressa e sair, foram atrás dela, pensando 
que fosse ao túmulo para ali chorar. 32Indo 
para o lugar onde estava Jesus, quando o 
viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: 
“Senhor, se tivesses estado aqui, o meu 
irmão não teria morrido.” 
 33Quando Jesus a viu chorar, e 
também os que estavam com ela, estreme-
ceu interiormente, ficou profundamente 
comovido, 34e perguntou: “Onde o colocas-
tes?” Responderam: “Vem ver, Senhor.” 
35E Jesus chorou. 36Então os judeus disse-
ram: “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 no-
vo, Jesus ficou interiormente comovido. 
Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fe-
chada com uma pedra. 39Disse Jesus: “Ti-
rai a pedra”! Marta, a irmã do morto, inter-
veio: “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 le-
vantou 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. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

4- PROFISSÃO DE FÉ  
 

T: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cria-
dor 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 se-
pultado. 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 res-
surreição da carne; na vida eterna. Amém.  
 

5- PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

(Elaboradas pela Comunidade para a resposta:) 
 

AS: Renovai, Senhor, a nossa vida! 
 

PR: Concluamos as preces com a Oração 
da Campanha da Fraternidade 2017:  
 

Deus, nosso Pai e Senhor, / nós vos 
louvamos e bendizemos, / por vossa 
infinita bondade. / Criastes o universo 
com sabedoria / e o entregastes 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 pes-
soas, / e da beleza e riqueza da criação, 
/ alimentando o sonho do novo céu e da 
nova terra / que prometestes. Amém! 

 
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

6- APRESENTAÇÃO 
DAS  OFERENDAS 
 

CANTO  –  (Sugestão no rodapé da p. 3)  

 

PR: Orai, irmãos e irmãs, para que o nos-
so sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para o nosso bem e de toda a 
santa Igreja! 

  

7- ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
 

Prefácio: Lázaro (Missal, pp.212/482) 
 

8- PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: 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; 
daí – lhe, segundo o vosso desejo, a paz e 
a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai 
e o Espírito Santo. 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

(Após a saudação de paz, que deve ser breve:) 
 

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de nós! 
(bis)  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz!  
  

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo! 
AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a!  
 
CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 3) 
 

9- DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Concedei, ó Deus todo-poderoso, que 
sejamos sempre contados entre os mem-
bros de Cristo, cujo Corpo e Sangue co-
mungamos. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 

 
IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

10- BÊNÇÃO FINAL 
 



 
 

CANTO (Hino da Campanha da Fraternidade 
CD CF 2017 – Faixa 1) 
 

1. Louvado Seja, ó Senhor, pela Mãe terra, 
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. 
Queremos ser os teus parceiros na tarefa 
de “cultivar o bem guardar a criação”. 
 

Da Amazônia até os Pampas, 
do Cerrado aos Manguezais, 
/: Chegue a ti o nosso canto 
pela vida e pela paz   (2X) 
 

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. 
 

3. Por toda a costa do país espalhas vida; 
São muitos rostos – da Caatinga ao Pantanal: 
Negros e Índios, camponeses: gente linda, 
lutando juntos por um mundo mais igual. 
 

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

5. Se contemplamos essa “mãe” com reverência, 

não com olhares de ganância ou ambição, 
o consumismo, o desperdício, a indiferença 
se tornam luta, compromisso e proteção. 
 

6. Que entre nós cresça uma nova ecologia, 
onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim, 
possam cantar na mais perfeita sinfonia 
ao Criador que faz da terra o seu jardim. 
 

11  - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Lembrete: 
 
Dia 09/04/2017, Domingo de Ramos, Cole-
ta da Campanha da Fraternidade 2017. 
 
Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

13 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

Eu sou a Ressurreição e Vida 
 

 A liturgia deste domingo nos prepara 
ao mistério pascal de Jesus, iminente, fa-
lando-nos de vitória sobre a morte. O mis-

tério pascal é um mistério de morte e res-
surreição, isto é, de morte que vence a 
morte. Entramos numa realidade de espe-
rança da vitória sobre a morte. Quanto 
mais se aproxima à páscoa aumenta a es-
perança do pecador penitente. 
 O capítulo 11 é o ponto central do 
evangelho de São João. Os 10 capítulos 
conduzem a este capítulo e o resto se lê à 
luz das palavras de Jesus: “Eu sou a res-
surreição e vida. Quem crê em mim, ainda 
que esteja morto viverá [...]. “O evangelho 
nos mostra que Jesus é capaz de comuni-
car uma vida nova, vencer a morte. Falan-
do a Marta, ele se define: “Eu sou a ressur-
reição e a vida”.  
 Lázaro é o amigo de Jesus, é o discí-
pulo amado, é o homem pelo qual Jesus 
deixou o lugar seguro, a casa do Pai. Láza-
ro, Eleazar, “Deus ajuda”. Não pode ficar 
na prisão! 
 Lázaro e com ele todo homem não de-
vem temer a morte porque antes de tudo 
existe o amor de Jesus por ele, amor que é 
mais forte do que a morte. A morte, como a 
cruz de Jesus, não é sinal de abandono de 
Deus ou de sua impotência. Cada um de 
nós pode crer no pranto e no amor de Je-
sus por si. Pode crer na ressurreição de 
Jesus da própria morte! 
 A ressurreição de Lázaro é o último 
sinal realizado por Jesus, aquele que pro-
voca a decisão de sua morte e antecipa o 
mistério da ressurreição. Não é somente o 
último milagre, mas também o maior e mais 
poderoso.  
 “A partir daquele dia, os judeus resol-
veram matar Jesus. Jesus, por isso, não 
andava mais em público, mas retirou-se 
para uma região próxima do deserto e ali 
permaneceu com os seus discípulos” (Jo 
11,54). 
 Estava doente, o amigo de Jesus, ir-
mão de Marta e Maria. As irmãs mandam 
avisar a Jesus que se encontra além do 
Jordão, distante. Pode Jesus permitir que 
um amigo seu adoeça, sofra e morra? “Es-
ta doença não para a morte, mas para a 
glória de Deus...”, uma ocasião para que 
se manifeste o amor de Deus na história 

 Próximos da Páscoa, o sinal de Láza-
ro, profecia da ressurreição de Jesus e 
nossa.  Depois deste episódio, podemos 
entrar na semana santa. 
 Até a chegada de Jesus, as pessoas 
diante daquela situação de morte, podiam, 
no máximo consolar as irmãs e chorar. To-
das manifestam a sua impotência diante da 
morte. Jesus é o único que pode transfor-
mar a morte em vida. 
 Até agora, Jesus tinha se definido, o 
pão, a luz, a água, o bom pastor. Havia se 
referido à sua pessoa com realidades in-
dispensáveis à nossa existência terrena. 
Agora se diz, ser a ressurreição e a vida. 
 A morte não constitui um limite para 
Jesus. Ele tem poder sobre a morte. 
 Pessoas que por razões diversas es-
tão sem coragem (casamento falido, trai-
ção do cônjuge, doença de um ente queri-
do, grandes problemas financeiros, crises 
depressivas, incapacidade de sair do álco-
ol, do sexo e da droga) podem ter na histó-
ria de Lázaro uma esperança. 
 “Ouvistes que o Senhor ressuscitou 
um morto. Significa que pode ressuscitar 
todos os mortos... Isso acontecerá no final 
do mundo... Alguém morto há quatro dias. 
Ele ressuscitou um morto em estado de 
decomposição; mas apesar de estar na-
quele estado, aquele cadáver conservava 
ainda a forma de membro. No último dia, 
reconstituirá o corpo nas cinzas. Ele nos 
prepara mais para ressurreição do que pa-
ra o juízo” (Agostinho, 770). 
 A ressurreição que Jesus nos comuni-
ca custou a sua vida, aceitou o sacrifício 
com amor imenso, assim a sua morte fosse 
uma vitória. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22; Jo 
8,1-11; 3ªf.: Nm 21,4-9; Sl 101; Jo 8,21-30; 4ªf.: 
Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cant. Dn 3,52-57; 
Jo 8,31-42; 5ªf.: Gn 17,3-9; Sl 104; Jo 8,51-59; 
6ªf.: Jr 20,10-13; Sl 17; Jo 10,31-42; Sáb.: Ez 
37,21-28; Ct Jr 31,10-13; Jo 11,45-56. 

 
 

5º Domingo Quaresma – A Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Senhor, tende compaixão CD Campanha da Fraternidade 2017, faixa nº 7 

Preparação das Oferendas Aceita, Senhor, com prazer CD Campanha da Fraternidade 2017, faixa nº 11 

Comunhão Eu vim para que todos tenham vida CD Campanha da Fraternidade 2017, faixa nº 17 

 


