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5º DOMINGO DA QUARESMA  

- COR ROXO - ANO A - 

                                                                                                                     São Paulo, 29 de Março de 2020 

                                                                                                Missa: 9h00 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

AMBIENTE: 

No presbitério: Cartaz da CF-2020  

Intenções da Celebração  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra - Mantra 
 

“EM CRISTO NÓS CREMOS NA RESSUREIÇÃO” 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam bem-vindos a esse encontro com o Senhor! A ressurreição de Lázaro é 

o feito mais elevado da manifestação messiânica, ao mesmo tempo em que nos é revelada a realidade que 

está reservada para nós: ou somos verdadeiros amigos do Cristo e acreditamos fielmente no seu poder 

divino, libertador, ou vacilamos em nossa fé e nos fechamos à ação do Espírito de Deus que mora em nós. 

Com Marta e Maria, professemos nossa fé em Jesus Cristo, ressurreição e vida plena para todos os que se 

deixam iluminar por sua Palavra e se alimentam com a Eucaristia. Alegres, cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre: 

SAUDAÇÃO 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA 

Animador: A Palavra de Deus liberta os que estão sob o jugo da morte e das trevas e ilumina o caminho 

para a Luz que é Jesus:  
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Ez 37,12-14)  

SALMO RESPONSORIAL: (129/130) 

R. “No Senhor, toda graça e redenção!”  
 

Animador: Jesus se apresenta como a “ressurreição e a vida”. Aclamemos o santo Evangelho: 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Jo 11,1-45) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. OUVI, SENHOR, O CLAMOR DA NOSSA PRECE! 
 

1. “Conhecereis que eu sou o Senhor, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de vossos 

túmulos, ó meu povo.” (Ez 37,13)  

Senhor da Vida, em quem pomos toda a esperança, tornai o Papa Francisco e a Igreja sempre mais 

fortalecida na sua vocação: comprometida com a vida e a dignidade do vosso povo, nós vos suplicamos: 
 

2. “Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espirito, se realmente o Espirito de Deus mora 

em vós.” (Rm 8,9)  

Senhor de bondade, cujo Espírito habita em nós, formai em nós um espírito atento, compassivo e 

cuidadoso com nosso próximo, como pede a Campanha da Fraternidade. Que possamos viver plenamente 

o mandamento do amor e sermos luz para o mundo, nós vos suplicamos: 
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3. “Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá” (Jo 11,25) 

Senhor da Glória, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e de São José, abençoai os 

devotos, que estão unidos a Novena Perpétua de Nossa Padroeira, fazei voltar à vida os que jazem no 

pecado, nas trevas. Iluminai com vossa Luz: os excluídos, os abandonados, para que sejam resgatados 

pela vossa misericórdia, nós vos suplicamos: 
 

REZEMOS JUNTOS A ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE-2020:  

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 

como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom 

e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos 

mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, 

próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos 

construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades 

eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a 

exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. 

Padre: Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém! 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

RETIRO COMUNITÁRIO (Cf. Folheto Paroquial) 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

  AVISOS PAROQUIAIS: 

  ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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