
Anim. O quinto Domingo da Qua-
resma precede a Semana Santa e 
anuncia a hora de Jesus, na qual 
Ele será elevado da terra. É uma 
imagem da crucificação e da res-
surreição, o que possibilitou a 
Nova Aliança, inscrita não mais 
em tábuas de pedra, mas nos co-
rações. Preparemo-nos, pois, para 
celebrar a Semana Santa e para 
contribuir, por meio da coleta do 
próximo domingo, que é o Domin-
go de Ramos, com o gesto concre-
to da Campanha da Fraternidade. 
Rezemos também para que o Mis-
tério da Encarnação, que celebra-
mos amanhã, na solenidade da 
Anunciação do Senhor, nos forta-
leça na fé e no compromisso com 
o Reino de Deus. 

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA 

Acolhe, ó deus, o nosso canto! 
escuta, pois, nosso clamor. * 

vê quanta dor e quanto pran-
to que o nosso pecado provo-
cou. * /:Por teu amor, tem mi-
sericórdia!:/

1. “Voltai, agora para mim com o 
coração arrependido. * Rasgai, 
não as vestes, mas o coração,” 
diz o Senhor! 

2. “Se o ímpio se arrepender dos 
pecados cometidos * e praticar 
a justiça, na certeza viverá,” diz 
o Senhor! 

3. “Lavai-vos, purificai-vos, tirai 
a maldade de vossas ações. * 
Aprendei a fazer o bem, pro-
curai o que é certo,” diz o Se-
nhor!

2. sAudAÇÃo 

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

3. ATo PeNITeNCIAL

P. De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus Justo e 
Santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

(Silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mi-
sericórdia.
T. e dai-nos a vossa salvação.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
KyRIe

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

Ritos iniciais

Anim. Façamos das leituras de 
hoje um encontro profundo com o 
Senhor, como fizeram os que pro-
curavam ver Jesus.

5. PRIMeIRA LeITuRA (Jr 31,31-34)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
31Eis que virão dias, diz o Se-
nhor, em que concluirei com a 
casa de Israel e a casa de Judá 
uma nova aliança; 32não como a 
aliança que fiz com seus pais, 
quando os tomei pela mão para 
retirá-los da terra do Egito, e 
que eles violaram, mas eu fiz 
valer a força sobre eles, diz o 
Senhor. 33Esta será a aliança 
que concluirei com a casa de 
Israel, depois desses dias, diz 
o Senhor: imprimirei minha 
lei em suas entranhas, e hei de 
inscrevê-la em seu coração; se-
rei seu Deus e eles serão meu 
povo. 34Não será mais necessá-
rio ensinar seu próximo ou seu 
irmão, dizendo: “Conhece o Se-
nhor!”; todos me reconhecerão, 
do menor ao maior deles, diz o 
Senhor, pois perdoarei sua mal-
dade, e não mais lembrarei o 
seu pecado. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

LituRgia da PaLavRa

P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

4. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): senhor nos-
so deus, dai-nos por vossa graça 
caminhar com alegria na mesma 
caridade que levou o vosso Fi-
lho a entregar-se à morte no seu 
amor pelo mundo. Por N.s.J.C.
T. Amém.



6. sALMo ResPoNsoRIAL sl. 50(51) 
(Cd CF 2009 Fx.11 - HL2 p.65)

Criai em mim um coração que 
seja puro, * dai-me de novo 
um espírito decidido!

1. Tende piedade, ó meu Deus, mi-
sericórdia! * Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! * Do 
meu pecado, todo inteiro, me 
lavai * e apagai completamente 
a minha culpa.

2. 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!

3. Dai-me de novo a alegria de 
ser salvo * e confirmai-me com 
espírito generoso! * Ensinarei 
vossos caminhos aos pecado-
res, * e para vós se voltarão os 
transviados.

7. seGuNdA LeITuRA (Hb 5,7-9)

Leitura da Carta aos Hebreus 
7Cristo, nos dias de sua vida terres-
tre, dirigiu preces e súplicas, com 
forte clamor e lágrimas, àquele que 
era capaz de salvá-lo da morte. E 
foi atendido, por causa de sua en-
trega a Deus. 8Mesmo sendo Filho, 
aprendeu o que significa a obedi-
ência a Deus por aquilo que ele so-
freu. 9Mas, na consumação de sua 
vida, tornou-se causa de salvação 
eterna para todos os que lhe obe-
decem. - Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

8. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(Cd CF 2012)

Louvor e glória a ti, senhor, 
* Cristo, palavra de deus! * 
Cristo, palavra de deus!
Se alguém me quer servir, que 
venha atrás de mim; * E onde 
eu estiver, ali estará meu servo.

9. evANGeLHo (Jo 12,20-33)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, senhor.
P. Naquele tempo, 20havia alguns 
gregos entre os que tinham subido 
a Jerusalém, para adorar durante a 
festa. 21Aproximaram-se de Filipe, 

que era de Betsaida da Galiléia, e 
disseram: “Senhor, gostaríamos 
de ver Jesus”. 22Filipe combinou 
com André, e os dois foram falar 
com Jesus. 23Jesus respondeu-lhes: 
“Chegou a hora em que o Filho do 
Homem vai ser glorificado. 24Em 
verdade, em verdade vos digo: Se 
o grão de trigo que cai na terra não 
morre, ele continua só um grão de 
trigo; mas se morre, então produz 
muito fruto. 25Quem se apega à sua 
vida, perde-a; mas quem faz pou-
ca conta de sua vida neste mundo 
conservá-la-á para a vida eterna. 
26Se alguém me quer servir, siga-
me, e onde eu estou estará tam-
bém o meu servo. Se alguém me 
serve, meu Pai o honrará. 27Agora 
sinto-me angustiado. E que direi? 
Pai, livra-me desta hora? Mas foi 
precisamente para esta hora que eu 
vim. 28Pai, glorifica o teu nome!” 
Então, veio uma voz do céu: “Eu 
o glorifiquei e o glorificarei de 
novo!” 29A multidão que lá estava 
e ouviu, dizia que tinha sido um 
trovão. Outros afirmavam: “Foi 
um anjo que falou com ele”. 30Je-
sus respondeu e disse: “Esta voz 
que ouvistes não foi por causa 
de mim, mas por causa de vós. É 
agora o julgamento deste mundo. 
Agora o chefe deste mundo vai ser 
expulso, 32e eu, quando for eleva-
do da terra, atrairei todos a mim”. 
33Jesus falava assim para indicar 
de que morte iria morrer. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

10. HoMILIA

11. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-podero-
so / T. 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 crucifica-
do, morto e sepultado. / 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 san-
ta Igreja Católica; / na comunhão 
dos santos; / na remissão dos pe-
cados; / na ressurreição da carne; / 
na vida eterna.
Amém.

12. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Elevemos a Deus Pai nossas 
preces filiais, pedindo-lhe a graça 
de um coração verdadeiramente 
aberto ao Cristo e à vida nova que 
brota do mistério da sua morte e 
ressurreição.
T. dai-nos a graça do encontro 
com Cristo no dom da fé. 
1. Fortalecei, Pai Santo, a Igreja 
em sua missão de mostrar Jesus ao 
mundo. 
2. Curai os nossos corações, feridos 
pelo pecado e cegos diante da fé.  
3. Ajudai a nossa comunidade a 
preparar-se devidamente para a 
Semana Santa.  
4. Fazei dar fruto nossa reflexão e 
compromisso com a Saúde Públi-
ca em nosso País. 
5. Motivai os membros desta co-
munidade a participar de todas as 
liturgias da Semana Santa.
6. Concedei que celebremos ama-
nhã a Anunciação do Senhor com 
a devoção que a festa merece.
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isto, nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

LituRgia EucaRística
13. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs 

Retorna, Israel, ao teu 
senhor, * pois ele guarda 
os teus passos das ciladas. 
* ele perdoa sempre a tua 
iniquidade. * Retorna, Israel, 
ao teu senhor!

1. “Curarei tuas feridas, tomarei-te 
pela mão. * Cuidarei com muito 
amor.” * Isto diz o nosso Deus!

2. “Eu serei como o orvalho e Is-
rael florescerá. * Frutos mil vai 
produzir.” * Isto diz o nosso 
Deus!

3. “Retorna para mim e teu trigo 
reviverá. * Tua videira se espa-
lhará.” * Isto diz o nosso Deus!

4. “Qual árvore frondosa com seus ga-
lhos verdejantes, * É assim o meu 
perdão.” * Isto diz o nosso Deus!

14. oRAÇÃo 

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.



sANGue, o sANGue dA NovA 
e eTeRNA ALIANÇA, Que 
seRÁ deRRAMAdo PoR vÓs 
e PoR Todos, PARA ReMIs-
sÃo dos PeCAdos. FAZeI 
IsTo eM MeMÓRIA de MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. vinde, senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Bento, com 
o nosso bispo Odilo e todos os mi-
nistros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da 
vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, 
tende piedade de todos nós e 
dai-nos participar da vida eter-
na, com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos 
e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

(Sobre as oferendas)
P. deus todo-poderoso, concedei 
aos vossos filhos e filhas que, forma
dos pelos ensinamentos da fé cris-
tã, sejam purificados por este sacri
fício. Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

15. oRAÇÃo euCARÍsTICA II 
(Prefácio da Quaresma II)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. 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. Para renovar, na santida-
de, o coração dos vossos filhos e 
filhas, instituístes este tempo de 
graça e salvação. Libertando-nos 
do egoísmo e das outras paixões 
desordenadas, superamos o ape-
go às coisas da terra. E, enquanto 
esperamos a plenitude eterna, pro-
clamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo   e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, 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 CÁLICe do Meu 

16. RITo dA CoMuNHÃo

P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; 
venha a nós o vosso Reino, seja 
feita a vossa vontade assim na 
terra como no céu. o pão nos-
so de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido, e não 
nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. o amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro de deus que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTo de CoMuNHÃo 
(Cd CF 2009 Fx25)

se o grão de trigo não morrer, 
* caindo em terra fica só; * 

Rito da comunhão



Ritos Finais

mas se morrer dentro da ter-
ra * dará frutos abundantes! 
(Jo 12,24)

1. Eu vou exalto, ó Senhor, pois 
me livrastes, * e não deixastes 
rir de mim meus inimigos! * 
Senhor, clamei por vós pedindo 
ajuda, * e vós meu Deus, me de-
volvestes a saúde.

2. Vós tirastes minha alma dos 
abismos * e me salvastes, quan-
do estava já morrendo! * Por 
vós, ó meu Senhor, agora eu 
clamo, * e imploro a piedade do 
meu Deus.

3. Escutai-me, Senhor Deus, tende 
piedade! * Sede, Senhor, o meu 
abrigo protetor! * Transformastes o 
meu pranto em uma festa, * meus 
farrapos em adornos de alegria.

4. Cantai salmos ao Senhor, povo 
fiel, * dai-lhe graças e invocai 
seu santo nome. * Se à tarde vem 
o pranto visitar-nos, * de manhã 
nos vem saudar a alegria.

18. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Concedei, 
ó deus todo-poderoso, que se-
jamos sempre contados entre os 
membros de Cristo cujo Corpo e 
sangue comungamos. Por Cris-
to, nosso senhor.
T. Amém.

19. oRAÇÃo dA CAMPANHA dA 
FRATeRNIdAde 2012

senhor deus de amor,/Pai de 
bondade,/nós vos louvamos e 
agradecemos pelo dom da vida,/
pelo amor com que cuidais de 
toda a criação./ vosso Filho Je-
sus Cristo,/em sua misericórdia, 
assumiu a cruz dos enfermos / 
e de todos os sofredores. /sobre 
eles derramou a esperança de 
vida em plenitude. /enviai-nos, 
senhor, o vosso espírito. /Guiai 

a vossa Igreja, para que ela, pela 
conversão /se faça sempre mais, 
solidária às dores e enfermida-
des do povo, /e que a saúde se 
difunda sobre a terra. /Amém.

• 2ª-: Is 7,10-14; 8,10; Sl 39 (40),7-8a.8b-9.10.11(R/. 8a. 9a); Hb 10,4-
10; Lc 1,26-38 • 3ª-: Nm 21,4-9; Sl 101 (102),2-3.16-18.19-21(R/. 2); Jo 
8,21-30 • 4ª-: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 3,52.53.54.55.56 
(R/. 52b); Jo 8,31-42 • 5ª-: Gn 17,3-9; Sl 104 (105),4-5.6-7.8-9 (R/. 8a); 
Jo 8,51-59 • 6ª-: Jr 20,10-13; Sl 17 (18), 2-3a.3bc-4. 5-6.7 (R/. cf. 7); Jo 
10,31-42 • Sáb: Ez 37,21-28; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13 (R/. cf. 10d); 
Jo 11,45-56 • DOM. RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR na Bênção de 
ramos: Mc 11,1-10 (Entrada em Jerusalém); Ou facultativas Jo 12,12-16 
(Entrada em Jerusalém); na Missa: Is 50,4-7; Sl 21 (22),8-9.17-18a.19-
20.23-24 (R/. 2a); Fl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (Paixão do Senhor)
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é teu povo, em longas filas nas 
calçadas, * a mendigar pela saú-
de, meu Senhor!
Tu, que vieste pra que todos 
tenham vida, * cura teu povo 
dessa dor em que se encerra; 
* que a fé nos salve e nos dê 
força nessa lida, * e que a saú-
de se difunda sobre a terra! 

2. Ah! Quanta gente que, ao che-
gar aos hospitais, * Fica a sofrer 
sem leito e sem medicamen-
to!...* Olha, Senhor, a gente não 
suporta mais, * Filho de Deus, 
com esse indigno tratamento!

3. Ah! Não é justo, meu Senhor, 
ver o teu povo * em sofrimento 
e privação quando há riqueza! 
* Com tua força, nós veremos 
mundo novo, * com mais justi-
ça, mais saúde, mais beleza!

4. Ah! Na saúde, já é quase escuri-
dão... * Fica conosco nessa noite, 
meu Senhor, * Tu que enxergas-
te, do teu povo, a aflição * e que 
desceste pra curar a sua dor.

5. Ah! Que alegria ver quem cuida 
dessa gente * com a compaixão 
daquele bom samaritano... * 
Que se converta esse trabalho 
na semente * de um tratamento 
para todos mais humano!

6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão 
é a tua cruz! * Sê nossa força, 
nossa luz e salvação! * - Que-
remos ser aquele toque, meu 
Jesus, * Que traz saúde pro do-
ente, nosso irmão!

20. BÊNÇÃo e desPedIdA: 
Tempo da Quaresma 

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, con-
ceda a todos vós, como concedeu 
ao filho pródigo, a alegria do re-
torno à casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo 
de oração e de vida, vos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma ver-
dadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e for-
taleza vos sustente na luta contra 
o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

21. CANTo FINAL; 
HINo dA CF 2012

1- Ah! Quanta espera, desde as 
frias madrugadas, * pelo remé-
dio para aliviar a dor!... * Este 

visite o site da Arquidiocese:
www. arquidiocesedesaopaulo.org.br

E conheça mais a sua Região episcopal, as Pastorais, a 
agenda da Arquidiocese, a agenda do  Sr. Cardeal.

E para o Folheto Povo de Deus você pode ir direto:
www.arquidiocesedesaopaulo.org.br/povodedeus


