
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Vamos até o Senhor e recebemos 
dele o anúncio de sua morte e glorifi-
cação, sinal de unidade entre os povos. 
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que 
acontece em todas as pessoas e grupos 
que promovem a vida e lutam contra a 
força da morte. Cantemos. 

3. CANTO DE ABERTURA: 119 (CD 1), 124

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 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: 171 (CD 3), 181

Dir.: Irmãos e irmãs, no dia em que cele-
bramos a vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, também somos convidados a 
morrer para o pecado e a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia, ajoelhados diante da 
cruz. Em silêncio, supliquemos a remissão 
de nossos pecados. (Cantemos)

Dir.: Deus de ternura e misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados, nos dê a graça da vida plena e nos 
faça chegar renovados à festa da Páscoa 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

TODOS: Amém

6. 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 Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Is 43,16-21

8. SALMO RESPONSORIAL: 125(126)

Maravilhas fez conosco o Senhor,
Exultemos de alegria!

Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,
parecíamos sonhar;
encheu-se de sorriso nossa boca,
nossos lábios, de canções.

Entre os gentios se dizia: “Maravilhas
fez com eles o Senhor!”
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Maravilhas fez conosco o Senhor,
Exultemos de alegria!

Mudai a nossa sorte, ó Senhor,
como torrentes no deserto.
Os que lançam as sementes entre lágrimas
ceifarão com alegria.

Chorando de tristeza sairão,
espalhando suas sementes;
cantando de alegria voltarão,
carregando os seus feixes!

9. SEGUNDA LEITURA: Fl 3,8-14

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
Agora, eis o que diz o Senhor: 
De coração convertei-vos a mim, 
pois sou bom, compassivo e clemente.

11. EVANGELHO: Jo 8,1-11

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Caminhando rumo à Páscoa, profes-
semos a nossa fé: Creio...

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Demos glória a Deus Pai, que fez de 
nós o seu povo eleito, renascido de uma 
semente incorruptível e eterna, por meio 
de seu Filho, a Palavra que se fez carne e 
lhe supliquemos humildemente:

Senhor, sede propício ao vosso povo!

Senhor Deus de misericórdia, escutai as 
súplicas que vos dirigimos em favor do 
vosso povo e fazei que ele deseje, sempre, 
mais a vossa Palavra do que o alimento 
corporal, lhe suplicamos:

Senhor Deus, ensinai-nos a amar sincera-
mente e sem discriminação aos povos de 

todas etnias, trabalhando pela felicidade 
e concórdia de toda a humanidade, lhe 
suplicamos:

Senhor Deus, acolhei com bondade os que 
se preparam para o renascimento espiritual 
do Batismo, para que, como pedras vivas, 
eles construam a vossa casa espiritual que 
é a igreja, lhe suplicamos:

Senhor Deus, vós, que pela pregação do 
Profeta Jonas exortastes os ninivitas à 
penitência, convertei por vossa palavra os 
corações dos pecadores, lhe suplicamos:

Dir.: Tudo isso, vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 429, 433

Dir.: Contribuamos com os menos favore-
cidos e dividamos nossos dons, exercendo 
a diaconia por excelência, cantando:

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 

Dir.: (Omite-se o abraço da paz, conforme 
orientações dadas pelo Arcebispo Dom Da-
rio Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
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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, 593

19. RITO DE LOUVOR

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

20. 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 irmão. Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que Deus nos dê a força e a coragem 
para carregarmos a nossa cruz, seguindo 
o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 
nesta caminhada para a Páscoa.

TODOS: Amém.

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

TODOS: Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Este domingo retoma a questão 
do acolhimento e do perdão, ne-
cessários para todo e qualquer ser 
humano, como o foi para a mulher 
a quem Jesus perdoou e pediu-lhe 
que não pecasse mais e ressalta 
a misericórdia divina.

w Sugere-se que após a homilia (Re-
flexão da Palavra) entoe-se uma 
estrofe do Hino Tema da Campanha 
da Fraternidade de 2022.

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossa 
vida. Vamos em paz e o Senhor nos 

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2022

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Dn 13,1-9.15-17.19-30.
 33-62, Sl 22(23),1-3a.3b-

4.5.6 (R/. 4a), Jo 8,12-20
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. 56.57 (R/. 52b), 
Jo 8,31-42

5.ª-feira: Gn 17,3-9 Sl 104 (105),
 4-5. 6-7.8-9 (R/. 8a), 
 Jo 8,51-59
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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Haja vista a reflexão do Evangelho de 
hoje, urge abordar a respeito da identidade 
visual da CF 2022, pois possibilita pensar 
a educação em todos os âmbitos da vida, 
que tem como inspiração o capítulo oitavo 
do Evangelho segundo João, eco do lema 
que é proposto.

No cartaz, diante da mulher, surpre-
endida em flagrante adultério e que está 
prestes a ser apedrejada, Cristo, Divino 
Mestre e Educador, apresenta um novo 
ensinamento que se revela como um ver-
dadeiro ato de esperança no ser humano. 
Jesus educa de maneira pedagógica, in-
tegral e a partir de uma ação repleta de 
sabedoria e amor. Este é o único momento 
em que o Evangelho mostra Jesus escre-
vendo. Não se sabe o que Ele escreveu. 
Sob a luz da espiritualidade quaresmal, 
o autor apresenta uma releitura da cena 
com uma possível escrita sobre o chão: 
AMOR E SABEDORIA palavras retiradas do 
lema: “Fala com sabedoria, ensina com 
amor” (Pr 31, 26).

As pedras espalhadas pelo chão re-
sumem parte do desfecho daquilo ensi-
nado por Jesus. “Vai e não peques mais.” 
Palavra que inaugura um novo estilo de 
vida marcado pela conversão. O cartaz 
direciona o interlocutor ao Mestre Jesus, 
o centro da fé. Convertidos pela Palavra e 
comprometidos com a vida, dom e com-
promisso, nosso olhar se dirige a Jesus 
que é mostrado em perfil, em pé e com 
disposição corporal curva em direção a 
mulher posta a juízo. A cabeça de Jesus, 

5.º Domingo
da Quaresma

emoldurada por um círculo, auréola, é o 
eixo do cartaz, lugar onde parte a inteli-
gência, a sabedoria e por consequência, a 
“Palavra de vida eterna.” (Jo 6.68).

A disposição da mulher, também 
curva no cartaz, se coloca a ouvir, aprender 
e percorrer uma nova vida que brota da 
Cruz. Sua cabeça é aparelhada com os pés 
da Santa Cruz, esta que aparenta suave 
como marca d’água ao fundo do cartaz. 
Duas cores predominam no Cartaz, verde e 
laranja. A cor verde a lembrar o que é vivo e 
a cor laranja a instigar a fidelidade criativa, 
própria do seguimento. Estas duas cores 
darão a qualidade visual de todo material 
da CF, a fim de induzir a lembrança ao 
tema e ao lema escolhidos para o ano de 
2022. Tanto a mulher, quanto Jesus tem-
-se na área peitoral, o repouso da mão, 
gesto que reflete a interação pedagógica 
de quem ensinou e de quem aprendeu.

Sobre o peitoral de Jesus, um pe-
queno coração em cor vermelha, este, 
a comprimir o gesto misericordioso e 
educador refletido nesta arte. Inspirados 
por Ele, todos são convocados a pensar 
a integralidade da educação. Ela perpassa 
todos os aspectos da vida humana. “Com 
Cristo, aprendamos a falar com sabedoria 
e ensinar com o amor. Eis o tempo de 
conversão e compromisso!”

https://www.cnbb.org.br/cnbb-
divulga-identidade-visual-da-campanha-da-

fraternidade-de-2022/
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