
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Reunidos fraternalmente e em nossa 
caminhada pascal, subimos com Jesus para 
Jerusalém, lugar de sua Paixão, Morte e 
Ressurreição. Celebramos a Páscoa de Jesus 
Cristo que acontece em todas as pessoas e 
grupos que ligam fé e vida, culto e justiça 
e desejam ansiosamente a realização plena 
do seu Reino. 

3. CANTO DE ABERTURA: 119 (CD 1)/ 120

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai e 
de Jesus Cristo, que nos chama a preparar 
a Páscoa, estejam convosco.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 181/ 185 

Dir.: Irmãos e irmãs, no dia que celebramos 
a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também somos convidados a morrer para 
o pecado e ressurgirmos para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessitados de 
misericórdia e silenciemos nosso coração.

Dir.: Deus eterno e todo poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, sois bondade 
infinita e misericórdia sem fim. Por isso, 
todo pecador consegue o vosso perdão 
pela oração, pela esmola e também pelo 
jejum. Concedei que o vosso povo, curvado 
pela consciência do pecado, possa erguer-
se com ajuda da vossa misericórdia. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo! Amém!

7. PRIMEIRA LEITURA: Ex 20,1-17

8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 18 (19)

Senhor, tens palavras de vida eterna.

A lei do Senhor Deus é perfeita,
conforto para a alma!
O testemunho do Senhor é fiel,
sabedoria dos humildes.

Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração.
O mandamento do Senhor é brilhante,
para os olhos é uma luz.

É puro o temor do Senhor,
imutável para sempre.
Os julgamentos do Senhor são corretos
e justos igualmente.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Senhor, tens palavras de vida eterna.

Mais desejáveis do que o ouro são eles,
do que o ouro refinado.
Suas palavras são mais doces que o mel,
que o mel que sai dos favos.

9. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1,22-25

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Glória e louvor a vós, ó Cristo!
Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu 
Filho único; todo aquele que crer nele há de 
ter a vida eterna.

11. EVANGELHO: Jo 2,13-25

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo João.
Glória a vós, Senhor!

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, confiando na miseri-
córdia divina, elevemos ao Pai as nossas 
súplicas, rezando com nossas comunida-
des-irmãs:

Pai da unidade, atendei as nossas preces. 

Senhor, olhai pela santa Igreja, o Sumo Pon-
tífice, Papa Francisco e todos os ministros 
ordenados e leigos. Que a exemplo do Rei 
Salomão, recebam sabedoria e inteligência 
para conduzir vosso povo, nós vos pedimos:

Senhor, que vossos mandamentos norteiem 
nossa caminhada pelo caminho da luz e nos 
encorajem a sermos pessoas melhores, 
praticando a caridade e oração para com o 
próximo, nós vos pedimos:

Senhor, purificai nossos corações e nos 
conceda a oportunidade de renascermos 
da água e do Espírito, bem como cuidemos 
do santuário do corpo para, purificados, 
adentrarmos no Reino dos Céus, nós vos 
pedimos:

Senhor, olhai pelas nossas famílias. Que 
possamos valorizar uns aos outros, servindo 
e dando oportunidade de servir, pondo os 
talentos que vós nos concedestes em prol 
do crescimento do vosso Reino, nós vos 
pedimos: 

ORAÇÃO DA CFE – 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, aju-
da-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 teste-
munhar 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.

15. PARTILHA DOS DONS: 428, 433

Dir.: De coração aberto e em comunhão uni-
versal, partilhemos nossos dons e façamos 
parte desse divino banquete. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Senhor Jesus, lembrai-vos de nós em 
vosso Reino e ensinai-nos a rezar: 
Pai Nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

18. COMUNHÃO: 584/ 594 (CD 8)

19. RITO DE LOUVOR: 

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, celebramos este 
encontro com os irmãos e irmãs; recebemos 
já na terra a Palavra e o Pão da alegria 
que se reparte no céu. Fazei, agora, que 
todos nos vejam no dia a dia como gente 
que vos ama, servindo sempre aos irmãos. 
Por Cristo, Nosso Senhor! Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que o Deus de bondade e misericórdia 
nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.

TODOS: Amém

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossa vida. 
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CFE 2021

DEUS NOS ENVIA

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 2Rs 5,1-15ª, Sl 41 
(42),2.3; Sl 42 (43), 3.4 
(R/. 41 [42], 3), 

 Lc 4,24-30

3.ª-feira: Dn 3, 25.34-43, Sl 24 
(25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 
(R/. 6a), Mt 18, 21-35, 

4.ª-feira: Dt 4, 1.5-9, Sl 147 (147B), 
12-13. 15-16. 19-20 

 (R/. 12a), Mt 5, 17-19

5.ª-feira: Jr 7,23-28, Sl 94 (95),
 1-2.6-7.8-9 (R/. 8), 
 Lc 11,14-23

6.ª-feira: Os 14,2-10, Sl 80 (81),
 6c-8a.8bc-9.10-11ab. 

14e17 (R/. cf. 11.9a), 
 Mc 12,28b-34

Sábado: Os 6,1-6, Sl 50 (51),
 3-4.18-19. 20-21ab 
 (R/. cf.  Os 6,6), 
 Lc 18,9-14

ORIENTAÇÕES

w Intensificar a Oração, o jejum e a 
solidariedade. 

w Além da celebração dominical, criar 
outros momentos para oração: Ofício 
Divino, Liturgia das Horas, Via-sacra, 
caminhadas e celebrações peniten-
ciais, dentre outros.

w Cada comunidade deve procurar a 
forma de ligar a CFE 2021 com as 
celebrações quaresmais.
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 A vida tem estado tão corrida e, ainda 
nesse período pandêmico, as celebrações 
tornam-se locais de encontro pessoal. E 
nessa rapidez, por vezes a preparação 
litúrgica é feita digitalmente sem o devido 
zelo. Os cantos são entoados sem a partici-
pação da assembleia, que somente escuta 
os Hinos da Campanhas da Fraternidade e 
quando aprendem, já se foi o 5º Domingo 
da Quaresma.
 Pois bem, para celebrarmos profun-
damente a Quaresma – que se estende da 
quarta-feira de cinzas até a Celebração 
Vespertina da Ceia do Senhor, onde há o 
Rito do Lava-Pés, na quinta-feira santa, é 
importante o cuidado para com o silêncio 
sagrado.
 Mas o que será silêncio sagrado? De 
acordo o IGMR, a sua natureza depende do 
momento em que ocorre cada celebração. 
Assim, no ato penitencial e após o convite 
à oração, cada fiel se recolhe: após uma 
leitura ou homilia, meditam brevemente 
o que ouviram; após a comunhão, enfim, 
louvam e rezam a Deus no íntimo do co-
ração. Ainda pontua que o diálogo entre 
Deus e os homens, que se realiza com 
a ajuda do Espírito Santo, requer breves 

A importância 
do Silêncio Litúrgico

momentos de silencio para um melhor 
entendimento das Sagradas Escrituras.
 É salutar que alguns gestos e ações 
simbólicas possam ser mais valoriza-
dos nesse frutuoso tempo, tais como o 
ajoelhar-se durante o ato penitencial, o 
silêncio profundo durante a consagração 
eucarística, a equipe/ministério de música 
diminuir gradativamente o canto até ouvir 
somente o canto dos pássaros e as voltas 
do vento.
 É sempre bom lembrar que a Qua-
resma é o “tempo favorável” para redes-
coberta e aprofundamento do autêntico 
discípulo de Cristo. É espaço para um novo 
nascimento. Tempo de renovação espiri-
tual, sendo uma espécie de retiro pascal 
estruturado no trinômio: oração, jejum e 
esmola. E todas precisam do silêncio para 
florirem. 
 Trilharemos esse caminho, como 
discípulos e discípulas fieis, seguindo os 
passos de Jesus.

Adm. Gustavo de Oliveira Gervásio, 
bacharel em Teologia

Instrução Geral do Missal Romano e Introdução 
ao Lecionário, 7ª Edição – Revisada, ampliada 
e atualizada – 2017, pgs 49 e 50, art 45 e 201


