
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo!  Acolhemos você irmão a você irmã 
que aqui veio celebrar conosco o Mistério 
Pascal de Cristo! Sejam bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia nos convida olhar para Jesus, 
a aprender com Ele, a segui-lo no caminho, da 
entrega total a Deus e aos irmãos. Caminho 
esse que nos leva à plena realização huma-
na: dizer sim ao amor que é capaz de dar a 
própria vida, como um grão que cai na terra.
Somos chamados a assumir o nosso Batismo 
testemunhando na sociedade a mensagem 
do Reino de Deus. Nossa missão também é 
de sermos instrumentos para levar outros a 
encontrar Jesus. Como o grão de trigo, preci-
samos morrer a tudo o que impede o florescer 
da vida para que possa brotar mais vida.  
Que o tempo quaresmal nos ajude a celebrar 
com alegria o Mistério da Páscoa do Cristo. 
Como cristãos comprometidos com o Reino, 
entoemos o canto de abertura.

1. CANTO DE ABERTURA: 119 (CD 1) / 123

3. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

2. ATO PENITENCIAL: 193 / 189

Dir.: Senhor de eterna misericórdia, Vós nos 
conheceis e sabeis de nossas fraquezas e 
limitações. Dai-nos a graça de vosso perdão. 
(silêncio). Confessemos nossos pecados: 
Confesso a Deus....

Dir.: Deus, Pai de misericórdia, em vosso Filho 
Jesus, obediente até o fim, perdai nossas de-
sobediências à vossa Palavra, reconciliai-nos 
convosco e com os irmãos e irmãs. Amém. 

4. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus todo-poderoso, 
já nos destes conhecer nosso destino de 
glória, que a fé cristã nos revela. Dai a 
vossos servos e servas, pelos dons que 
oferecemos, a pureza necessária, para que 
cheguemos um dia a participar da vossa 
glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo! Amém.

5. PRIMEIRA LEITURA: Jr 31,31-34

6. SALMO RESPONSORIAL: Sl 50 (51)

Criai em mim um coração que seja puro.

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!

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!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Criai em mim um coração que seja puro.

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. SEGUNDA LEITURA: Hb 5,7-9

8. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra 
de Deus! (2x)
Se alguém me quer servir, que venha atrás 
de mim; 
e onde eu estiver, ali estará meu servo.

9. EVANGELHO: Jo 12,20-33

10. PARTILHA DA PALAVRA

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Aproximando-nos ainda mais do Mistério 
de nossa Salvação, recorramos com con-
fiança a Deus onipotente para que, em sua 
bondade, atenda a nossa oração, rezando: 

Renovai-nos, Senhor, por vosso amor.

Senhor, guardai vossa igreja, sinal de vossa 
presença e sacramento de vosso Reino, para 
que não se intimide diante dos poderosos 
e seja sempre fiel na sua missão de levar a 
todos os povos, o conhecimento de vosso 
Filho, através do anúncio de vossa Palavra. 
Rezemos.

Senhor, firmai nossa coragem para teste-
munhar a verdade de Cristo num mundo em 
constante transformação, rezemos.

Senhor, inspirai nossas comunidades neste 
tempo favorável de vossa graça, para que 
sejam sensíveis ao clamor das pessoas, se 
entreguem no serviço de amor e compaixão 
e sintam sempre a alegria de vos servir nos 
irmãos e irmãs, rezemos.

Rezemos a Oração da Campanha da Fra-
ternidade:

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.

13. PARTILHA DOS DONS: 428 / 429 

Dir.: Apresentamos com simplicidade nossa 
colaboração para atender às necessidades da 
comunidade em sinal da nossa solidariedade 
fraterna.

RITO DA COMUNHÃO

14. PAI-NOSSO

Dir.: A oração feita com fé nos traz misericór-
dia e muda nosso coração. Foi o que Jesus 
nos ensinou. Por isso, rezemos confiantes. 
Pai Nosso...

15. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Após o abraço da paz, 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.)



ORIENTAÇÕES

w Ambiente sóbrio proporcionando um momento 
para reflexão e oração.

w Os instrumentos usados sejam mais suaves.
w Num local apropriado que não seja no pres-

bitério, pode-se colocar duas vasilhas: uma 
com terra e outra com sementes, lembrando 
do grão que é colocado na terra para que 
possa brotar e dar nova planta.

w O Hino da Campanha da Fraternidade não 
cumpre as exigências e as finalidades de 
um Canto de Abertura para a Celebração da 
Eucaristia ou da Palavra. Portanto, pode-se 
usá-lo como, por exemplo, “Canto do Envio” 
(canto final) 
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3. COMUNHÃO: 590 A(CD 8) / 584

16. RITO DE LOUVOR: 820 (CD 18) / 844

Dir.: Nós vos louvamos, ó Deus da Aliança, 
porque concedeis a cada ano a graça deste 
tempo de Quaresma, onde, pela penitência, 
oração e caridade, podemos buscar a con-
versão do nosso coração.
– (cantado) Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei.
– Nós vos louvamos, Senhor, por nossa 
comunidade aqui reunida celebrando a vossa 
Palavra, na espera da plena realização de 
vossas promessas, pela Paixão, Morte e 
Ressurreição de vosso Filho.
– Nós vos louvamos pelos catecúmenos que 
fazem sua caminhada para o Santo Batismo.
– Nós vos louvamos porque em Jesus Cristo 
somos reconciliados convosco e com os 
irmãos.
– Nós vos louvamos porque nos fortaleces 
a cada dia para levarmos as nossas cruzes 
nesses tempos de tantas angústias.
 
(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os outros louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

17. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor Deus, nós vos 
pedimos, pelo Pão e pela Palavra com que 
nos alimentais, que sejamos fraternos, 
mortos ao pecado e dispostos a lutar pela 
vida. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

18. NOTÍCIAS E AVISOS

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Espírito da Ressurreição tome conta 
de todos para que possamos celebrar bem 
a Páscoa. Amém.

– Sejam todos como o grão de trigo que 
nunca fica só, sem medo de se doar. Amém.
– Que a Campanha da Fraternidade motive 
a todos a solidariedade. Amém.
– Abençoe-nos Deus todo poderoso. Pai, 
Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Continuemos unidos como irmãos na fé 
e na fraternidade. Vamos em paz e o Senhor 
nos acompanhe. Graças a Deus.

TODOS: Graças a Deus!

20. CANTO DE ENVIO: 666 (CD 2) / 
659(CD26)

DEUS NOS ENVIA

21. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Dn13,1-9.15-17.19-30.33-62, 
 Sl 22-(23),1,3ª.3b-4.5.6(R.4ª), 
 Jo 11-1-45
3.ª-feira: Nm 21,4-9, Sl 101 (102),2-3.16-

18.19-21(R/. 2), Jo 8,21-30 
4.ª-feira: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95, 

Cânt.: Dn 3,52.53.54.55.56 
 (R/. 52b), Jo 8,31-42
5.ª-feira: Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40), 

7-8a.8b-9.10.11(R/. 8a e 9a); 
 Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
6.ª-feira: Jr 20,10-13, Sl 17 (18),2-3a. 3bc-

4. 5-6.7 (R/. cf. 7), Jo 10,31-42
Sábado: Ez 37,21-28, Cânt.: Jr 31,10.11-

12ab.13 (R/. cf. 10d), Jo 11,45-56
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O BANQUETE DA RECONCILIAÇÃO

 Após ter-se servido da mesa da palavra, a 
comunidade põe e põe-se à mesa da eucaristia. 
Ceia do Senhor e fração do pão, a eucaristia 
apresenta-se sobretudo como o banquete da 
reconciliação.
 As comunidades antigas tinham muito 
presente a palavra de Mt 5,23-24 – “quando fores 
apresentar a tua oferenda no altar, se ali te lem-
brares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa 
a tua oferenda ali, diante do altar, e vai primeiro 
reconciliar-te com teu irmão” – e as entendiam 
como um imperativo categórico. Mais que uma 
mensagem a ser transmitida ou uma afirmação 
de conteúdo intelectual, a paz que o Cristo veio 
nos dar é um dom que se expressa numa vivência 
e numa relação. E aqui se apresenta o desafio 
pastoral de superar certas celebrações onde 
o cumprir normas, rubricas ou deveres – ou 
mesmo deixar-se levar pela automação de um 
folheto que diz tudo o que rezar – apresenta-se 
mais forte do que comer e beber juntos, dando 
graças a Deus, por Cristo!
 A ceia em comum – e quanto teremos que 
caminhar para que nossas eucaristias sejam mais 
ceias? – tem esta força de comunhão e esta 
capacidade de estabelecer laços. Neste sentido, 
Santo Agostinho referia-se à eucaristia como 
mistério de amor, símbolo da unidade e vínculo da 
caridade (sacramentum pietatis, signum unitatis, 
vinculum caritatis). Aqui os vínculos entre pão 
e paz se explicitam: não há paz sem pão, não 
há pão sem paz. Da mesma forma que quando 
sento para dialogar, meu inimigo transforma-se 
em interlocutor, na eucaristia o outro emerge do 
anonimato e se torna companheiro e companheira 
– partícipe do mesmo pão!
 É claro que não se trata de qualquer ceia, 
mas a Ceia do Cordeiro. E aqui contemplamos 
um dos símbolos onde mais se densifica a não-
-violência do cristianismo: o símbolo não-violento 

Mistério Pascal, Mistério de Paz:
Liturgia Eucarística

do cordeiro. Trata-se do cordeiro que “se humilha, 
não abre a boca” (Is 53,7), isto é, quem recusa 
a violência como forma de resolver os conflitos 
que se apresentam; mas especialmente trata-se 
daquele que “carregou o pecado das multidões 
e intercede pelos transgressores” (Is 53,12), 
isto é, de alguém que renunciou a submissão e 
a resignação e que se põe alternativamente na 
estrada da  vida. Quando invocamos o Cordeiro 
de Deus e pedimos sua paz, referimo-nos ao 
cordeiro não-violento e não submisso, numa 
profissão de fé neste caminho da não-violência 
que nos conduz à paz. Como dizia Abraham 
Muste, um pastor e pacifista americano do século 
XX: “Não existe caminho para a paz, a paz é o 
caminho”.
 Tudo isso recebe o selo de acabamento 
no abraço da paz, conforme a antiga tradição: 
“o beijo da paz é o selo da oração” (Osculum 
pacis est signaculum orationis). Se Jungamann 
já se referia à estilização que o abraço da paz 
foi sofrendo ao longo da história da liturgia, hoje 
podemos notar a tendência de psicologizá-lo ou 
de torná-lo um mero cumprimento e saudação. 
No entanto, quando damos ou recebemos o 
abraço da paz, proclamamos ou escutamos a 
mesma mensagem de saudação que ouvimos 
sair da boca do Senhor: “a paz esteja contigo”! 
Como na liturgia não se fazem augúrios, mas se 
dizem palavras e se realizam ações eficazes, a 
saudação da paz reveste-se de uma força que 
nos conduz à mesma dinâmica do Deus da paz. 
Assim mais do que um simples abraço, ele se 
constitui num sinal de paz da Igreja ao mun-
do. Todas as vezes que trocamos a saudação 
da paz – e necessitaríamos voltar ao costume 
antigo de torná-la um elemento constituinte (e 
não opcional) do rito eucarístico – revelamos ao 
mundo o nome do nosso Deus:”Senhor da paz” 
(Jz 6,24).

Liturgia em Mutirão II - CNBB
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