
1

5º DOMINGO DA 
QUARESMA

LT.4 | Nº 23 | 26/03/2023ANO 47 | A | ROXO

RITOS INICIAIS
CANTO DE ABERTURA

(L.: Sl 42 | M.: Pe. José Weber, SVD)
1

Fazei justiça, ó meu Deus, e defen-
dei-me / contra a gente impiedosa 
libertai-me / e do homem perverso 
e mentiroso / vinde salvar-me e pro-
teger-me, ó Senhor.
1. Enviai vossa luz, vossa verdade: * 
elas serão o meu guia; / que me le-
vem ao vosso Monte santo, * até a 
vossa morada!
2. Então irei aos altares do Senhor, * 
Deus da minha alegria. / Vosso lou-
vor cantarei, ao som da harpa, * meu 
Senhor e meu Deus!
3. Por que te entristeces, ó minh'al-
ma, * a gemer no meu peito? / Espe-
ra em Deus! Louvarei novamente * o 
meu Deus Salvador!

L.: 2 Cor 5,20b;6,2b (refrão); Is 55,6-7 (estrofes) |  
M.: Fr. Wanderson Luiz Freitas O.Carm

II. (opcional)

Em nome de Cristo, nós vos suplica-
mos: Deixai-vos reconciliar com Deus! 
É agora o tempo favorável, é agora o 
dia da salvação! (bis)
1. Buscai o Senhor enquanto pode 
ser achado, / Invocai-o enquanto ele 
está perto!

2. Abandone o ímpio seu caminho /  
E o homem injusto suas maquina-
ções.
3. Volte ao Senhor, que terá piedade 
dele, / Volte para Deus, que é gene-
roso no perdão!

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus 
e a constância de Cristo, esteja con-
vosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo. 

P. (ou Anim.) O Senhor, Vencedor 
da morte, nos reuniu neste dia a 
Ele dedicado para darmos gra-
ças ao Pai por seu amor e por ter 
manifestado seu poder ressusci-
tando seu Filho Jesus e nos ofere-
cendo a mesma graça de sermos 
pelo Batismo, com Ele, ressusci-
tados. Hoje, próximos do início da 
Semana Santa, a nossa participa-
ção nesta Eucaristia nos fará ex-
perimentar antecipadamente dos 
bens que aguardamos receber na 
festa da Páscoa que se aproxima.

ATO PENITENCIAL3                 
P. No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a mor-
te, também nós somos convidados 
a morrer para o pecado e ressurgir 
para uma vida nova. Reconheçamo-
-nos necessitados da misericórdia do 
Pai.

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Se-
nhor.

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

ORAÇÃO4
P. Oremos: (silêncio) Senhor nosso 
Deus, dai-nos por vossa graça cami-
nhar com alegria na mesma caridade 
que levou o vosso Filho a entregar-se 
à morte no seu amor pelo mundo. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Acolhamos com fé a Palavra 
que nos tira da escuridão da morte e 
nos oferece a vida nova. Escutemos...

PRIMEIRA LEITURA
(Ez 37,12-14)5

Leitura da Profecia de Ezequiel. 
12Assim fala o Senhor Deus: “Ó meu 
povo, vou abrir as vossas sepulturas 
e conduzir-vos para a terra de Israel; 
13e quando eu abrir as vossas sepul-
turas e vos fizer sair delas, sabereis 
que eu sou o Senhor. 14Porei em vós 
o meu espírito, para que vivais e vos 
colocarei em vossa terra. Então sa-
bereis que eu, o Senhor, digo e faço 
- oráculo do Senhor”. - Palavra do 
Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                    129(130)6
No Senhor, se encontra toda a graça /  
e copiosa redenção.
1. Das profundezas eu clamo a Vós, 
Senhor, * escutai a minha voz! / Vos-
sos ouvidos estejam bem atentos * 
ao clamor da minha prece!
2. Se levardes em conta nossas fal-
tas, * quem haverá de subsistir? / 1
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Ele chamará por mim / e ouvidos 
lhe darei, / salvação, vida sem fim, 
/ e de glória o cobrirei!
1. Quem habita ao abrigo do Altíssi-
mo / e vive à sombra do Senhor oni-
potente, / diz ao Senhor: “Sois meu 
refúgio e proteção, / és o meu Deus, 
no qual confio inteiramente”.
2. Do caçador e do seu laço ele te 
livra. / Ele te salva da palavra que 
destrói. / Com suas asas haverá de 
proteger-te, / com seu escudo e 
suas armas, defender-te.
(Opcional) (Sl 42)

Fazei justiça, ó meu Deus, e defen-
dei-me / contra a gente impiedosa 
libertai-me / e do homem perver-
so e mentiroso / vinde salvar-me e 
proteger-me, ó Senhor.
1. Enviai vossa luz, vossa verdade: 
/ elas serão o meu guia; / que me 
levem ao vosso Monte santo, / até a 
vossa morada!
2. Então irei aos altares do Senhor, 
/ Deus da minha alegria. / Vosso 
louvor cantarei, ao som da harpa, / 
meu Senhor e meu Deus!

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus 
e a constância de Cristo, esteja con-
vosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) O Senhor, Vencedor 
da morte, nos reuniu neste dia a 
Ele dedicado para darmos graças 
ao Pai por seu amor e por ter ma-
nifestado seu poder ressuscitando 
seu Filho Jesus e nos oferecendo 
a mesma graça de sermos pelo 
Batismo, com Ele, ressuscita-
dos. Hoje, próximos do inicio da 
Semana Santa, a nossa partici-
pação nesta Eucaristia nos fará 
experimentar antecipadamente 
dos bens que nós aguardamos re-
ceber na festa da Páscoa que se 
aproxima.

ATO PENITENCIAL3                 
P. No dia em que celebramos a vi-
tória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos con-
vidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reco-
nheçamo-nos necessitados da mi-
sericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Se-
nhor.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

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

ORAÇÃO4
P. Oremos: (silêncio) Senhor nosso 
Deus, dai-nos por vossa graça ca-
minhar com alegria na mesma cari-
dade que levou o vosso Filho a en-
tregar-se à morte no seu amor pelo 
mundo. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Acolhamos com fé a Palavra 
que nos tira da escuridão da morte 
e nos oferece a vida nova. Escute-
mos...

PRIMEIRA LEITURA
(Ez 37,12-14)5

Leitura da Profecia de Ezequiel. 
12Assim fala o Senhor Deus: “Ó meu 
povo, vou abrir as vossas sepulturas 
e conduzir-vos para a terra de Israel; 
13e quando eu abrir as vossas sepul-
turas e vos fizer sair delas, sabereis 
que eu sou o Senhor. 14Porei em vós 
o meu espírito, para que vivais e vos 
colocarei em vossa terra. Então sa-
bereis que eu, o Senhor, digo e faço 
- oráculo do Senhor”. - Palavra do 
Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                    129(130)6
No Senhor, se encontra toda a gra-
ça / e copiosa redenção.
1. Das profundezas eu clamo a Vós, 
Senhor, / escutai a minha voz! / 
Vossos ouvidos estejam bem aten-
tos / ao clamor da minha prece!
2. Se levardes em conta nossas fal-
tas, / quem haverá de subsistir? / 
Mas em vós se encontra o perdão, / 
eu vos temo e em vós espero.
3. No Senhor ponho a minha espe-
rança, / espero em sua palavra. / A 
minh’alma espera no Senhor / mais 
que o vigia pela aurora.
4. Espere Israel pelo Senhor / mais 
que o vigia pela aurora! / Ele vem 
liberar a Israel / de toda a sua culpa.
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Mas em vós se encontra o perdão, * 
eu vos temo e em vós espero.
3. No Senhor ponho a minha espe-
rança, * espero em sua palavra. / A 
minh’alma espera no Senhor * mais 
que o vigia pela aurora.
4. Espere Israel pelo Senhor * mais 
que o vigia pela aurora! / Ele vem li-
berar a Israel * de toda a sua culpa.

SEGUNDA LEITURA
(Rm 8,8-11)7

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos. Irmãos: 8os que vivem 
segundo a carne não podem agra-
dar a Deus. 9Vós não viveis segundo 
a carne, mas segundo o Espírito, se 
realmente o Espírito de Deus mora 
em vós. Se alguém não tem o Espí-
rito de Cristo, não pertence a Cris-
to. 10Se, porém, Cristo está em vós, 
embora vosso corpo esteja ferido de 
morte por causa do pecado, vosso 
espírito está cheio de vida, graças à 
justiça. 11E, se o Espírito daquele que 
ressuscitou Jesus dentre os mortos 
mora em vós, então aquele que res-
suscitou Jesus Cristo dentre os mor-
tos vivificará também vossos corpos 
mortais por meio do seu Espírito que 
mora em vós. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO8
(L.: Jo 11,25a | M.: Pe. José Weber, SVD)

Glória a vós, ó Cristo, glória! Glória 
ao Verbo de Deus!
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. /  
Quem crê em mim não morrerá eter-
namente.

EVANGELHO
(Jo 11,1-45 | +longa)9

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, 1havia um doente, 
Lázaro, que era de Betânia, o povo-
ado de Maria e de Marta, sua irmã. 
2Maria era aquela que ungira o Se-
nhor com perfume e enxugara os pés 
dele com seus cabelos. O irmão dela, 
Lázaro, é que estava doente. 3As ir-
mãs mandaram então dizer a Jesus: 
“Senhor, aquele que amas está doen-
te”. 4Ouvindo isto, Jesus disse: “Esta 
doença não leva à morte; ela serve 
para a glória de Deus, para que o Fi-
lho de Deus seja glorificado por ela”. 
5Jesus era muito amigo de Marta, de 
sua irmã Maria e de Lázaro. 6Quan-
do ouviu que este estava doente, 
Jesus ficou ainda dois dias no lugar 
onde se encontrava. 7Então, disse 
aos discípulos: “Vamos de novo à 
Judéia”. 8Os discípulos disseram-lhe: 

“Mestre, ainda há pouco os judeus 
queriam apedrejar-te, e agora vais 
outra vez para lá?” 9Jesus respon-
deu: “O dia não tem doze horas? Se 
alguém caminha de dia, não tropeça, 
porque vê a luz deste mundo. 10Mas 
se alguém caminha de noite, trope-
ça, porque lhe falta a luz”. 11Depois 
acrescentou: “O nosso amigo Lázaro 
dorme. Mas eu vou acordá-lo”. 12Os 
discípulos disseram: “Senhor, se ele 
dorme, vai ficar bom”. 13Jesus falava 
da morte de Lázaro, mas os discípu-
los pensaram que falasse do sono 
mesmo. 14Então Jesus disse aberta-
mente: “Lázaro está morto. 15Mas 
por causa de vós, alegro-me por 
não ter estado lá, para que creiais. 
Mas vamos para junto dele”. 16Então 
Tomé, cujo nome significa Gêmeo, 
disse aos companheiros: “Vamos nós 
também para morrermos com ele”. 
17Quando Jesus chegou, encontrou 
Lázaro sepultado havia quatro dias. 
18Betânia ficava a uns três quilôme-
tros de Jerusalém. 19Muitos judeus ti-
nham vindo à casa de Marta e Maria 
para as consolar por causa do irmão. 
20Quando Marta soube que Jesus ti-
nha chegado, foi ao encontro dele. 
Maria ficou sentada em casa. 21Então 
Marta disse a Jesus: “Senhor, se ti-
vesses estado aqui, meu irmão não 
teria morrido. 22Mas mesmo assim, 
eu sei que o que pedires a Deus, ele 
to concederá”. 23Respondeu-lhe Je-
sus: “Teu irmão ressuscitará”. 24Disse 
Marta: “Eu sei que ele ressuscitará 
na ressurreição, no último dia”. 25En-
tão Jesus disse: “Eu sou a ressur-
reição e a vida. Quem crê em mim, 
mesmo que morra, viverá. 26E todo 
aquele que vive e crê em mim, não 
morrerá jamais. Crês isto?” 27Res-
pondeu ela: “Sim, Senhor, eu creio 
firmemente que tu és o Messias, o 
Filho de Deus, que devia vir ao mun-
do”. 28Depois de ter dito isto, ela foi 
chamar a sua irmã, Maria, dizendo 
baixinho: “O Mestre está aí e te cha-
ma”. 29Quando Maria ouviu isso, le-
vantou-se depressa e foi ao encontro 
de Jesus. 30Jesus estava ainda fora do 
povoado, no mesmo lugar onde Mar-
ta se tinha encontrado com ele. 31Os 
judeus que estavam em casa conso-
lando-a, quando a viram levantar-se 
depressa e sair, foram atrás dela, 
pensando que fosse ao túmulo para 
ali chorar. 32Indo para o lugar onde 
estava Jesus, quando o viu, caiu de 
joelhos diante dele e disse-lhe: “Se-
nhor, se tivesses estado aqui, o meu 
irmão não teria morrido”. 33Quan-
do Jesus a viu chorar, e também os 
que estavam com ela, estremeceu 
interiormente, ficou profundamen-
te comovido, 34e perguntou: “Onde 
o colocastes?” Responderam: “Vem 

ver, Senhor”. 35E Jesus chorou. 36En-
tão os judeus disseram: “Vede como 
ele o amava!” 37Alguns deles, porém, 
diziam: “Este, que abriu os olhos ao 
cego, não podia também ter feito 
com que Lázaro não morresse?” 38De 
novo, Jesus ficou interiormente co-
movido. Chegou ao túmulo. Era uma 
caverna, fechada com uma pedra. 
39Disse Jesus: “Tirai a pedra!” Marta, 
a irmã do morto, interveio: “Senhor, 
já cheira mal. Está morto há quatro 
dias”. 40Jesus lhe respondeu: “Não 
te disse que, se creres, verás a glória 
de Deus?” 41Tiraram então a pedra. 
Jesus levantou os olhos para o alto 
e disse: “Pai, eu te dou graças por-
que me ouviste. 42Eu sei que sempre 
me escutas. Mas digo isto por causa 
do povo que me rodeia, para que 
creia que tu me enviaste”. 43Tendo 
dito isso, exclamou com voz forte: 
“Lázaro, vem para fora!” 44O morto 
saiu, atado de mãos e pés com os 
lençóis mortuários e o rosto coberto 
com um pano. Então Jesus lhes dis-
se: “Desatai-o e deixai-o caminhar!” 
45Então, muitos dos judeus que ti-
nham ido à casa de Maria e viram o 
que Jesus fizera, creram nele. - Pala-
vra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA10

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo-poderoso /  
Criador do céu e da terra, / e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo; / nasceu da Virgem Ma-
ria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, /  
foi crucificado, morto e sepultado. /  
Desceu à mansão dos mortos; /  
ressuscitou ao terceiro dia, /  
subiu aos céus; / está sentado à di-
reita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; /  
na Santa Igreja Católica; / na comu-
nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; /  
na vida eterna. Amém. 

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas 
preces a Deus Pai, que, por meio de 
Cristo, nos dá o dom da vida eterna 
e a certeza da ressurreição. Rezemos 
juntos:
T. Atendei, Senhor, nosso clamor!
1. Senhor Deus, nós vos pedimos por 
todos os batizados e pelos pastores 
da vossa Igreja, para que professe-
mos a fé em Jesus Cristo, que ressus-
citou e nos deu a Vida Eterna.
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2. Ó Pai, nós vos pedimos por aque-
les que se preparam para o Batismo, 
para que sejam sempre conduzidos 
pelo Espírito.
3. Senhor de misericórdia, nós vos 
pedimos pelos doentes, os depri-
midos e os que estão nos hospitais, 
para que o mistério da cruz os forta-
leça, os alivie, os reanime e lhes dê 
esperança.
4. Senhor dos vivos e dos mortos, 
acompanhai aqueles que entre nós 
estão de luto, para que a fé em Cris-
to, Ressurreição e Vida, encha-lhes o 
coração com a vossa paz.
5. Senhor e Criador nosso, reacendei 
em nossos corações o desejo de vos 
servir nos irmãos e irmãs que pas-
sam fome. 

(outras preces da comunidade)
P. Encerremos rezando a oração da-
Campanha da Fraternidade:
T. Pai de bondade, / ao ver a mul-
tidão faminta, / vosso Filho en-
cheu-se de compaixão, / abençoou, 
repartiu os cinco pães e dois pei-
xes / e nos ensinou: “dai-lhes vós 
mesmos de comer”. Confiantes na 
ação do Espírito Santo, / vos pedi-
mos: / inspirai-nos o sonho de um 
mundo novo, / de diálogo, justiça, 
igualdade e paz; / ajudai-nos a pro-
mover uma sociedade mais solidá-
ria, / sem fome, pobreza, violência 
e guerra; / livrai-nos do pecado da 
indiferença com a vida. / Que Ma-
ria, nossa mãe, interceda por nós /  
para acolhermos Jesus Cristo em 
cada pessoa, / sobretudo nos aban-
donados, esquecidos e famintos. / 
Amém.

(L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap | 
M.: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm.)

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

13

1. Pela compaixão tocados, / com-
paixão do Deus vivente, / sim, a ele 
apresentemos / nossa vida em sacri-
fício.
A ti, ó Deus, toda graça e louvor; 
hoje manifestas o teu amor!
2. Eis o culto agradável, / consonante 
com a vida: / vida que se faz vontade /  
do Eterno Pai de todos.
3. Frente ao mundo não quedemos / 
em vivermos conformados, / mas 
sejamos transformados /no pensar e 
entendimento.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Deus todo-poderoso, concedei aos 
vossos filhos e filhas que, formados 
pelos ensinamentos da fé cristã, se-
jam purificados por este sacrifício. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
 (Pref. Próprio: Lázaro, p. 212)

15
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 to-
do-poderoso, por Cristo, Senhor nos-
so. Verdadeiro homem, Jesus chorou 
o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, 
ele o ressuscitou, tirando-o do túmu-
lo. Compadecendo-se da humanida-
de, que jaz na morte do pecado, por 
seus sagrados mistérios ele nos ele-
va ao Reino da vida nova. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com os 
anjos e com todos os santos nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que crias-
tes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coi-
sas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mis-
tério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou 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 SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 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 agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e 
nos tornemos em Cristo um só corpo 
e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, São Paulo, patrono da nos-
sa Arquidiocese, e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós sa-
ciar-nos eternamente da vossa gló-
ria, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.
T. Amém.
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(L.: Jo 11,26 e Sl 62 | M.: Pe. José Weber, SVD)
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Todo o que vive e crê em mim não 
morrerá eternamente.
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! * 
Desde a aurora ansioso vos busco! /  
A minh'alma tem sede de vós, * como 
terra sedenta e sem água!
2. Vosso amor vale mais do que a vida: *  
e por isso meus lábios vos louvam. / 
Quero, pois, vos louvar pela vida, *  
e elevar para vós minhas mãos!
3. A minh'alma será saciada, * como 
em grande banquete de festa; / can-
tará a alegria em meus lábios, * ao 
cantar para vós meu louvor!
4. Para mim fostes sempre um socor-
ro; * de vossas asas à sombra eu exul-
to! / Minha alma se agarra em vós, * 
com poder vossa mão me sustenta.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: (silêncio) Concedei, ó 
Deus todo-poderoso, que sejamos 
sempre contados entre os membros 
de Cristo cujo Corpo e Sangue co-
mungamos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

(MR, pág. 521)
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1. Vocação e missão da Igreja: / res-
ponder ao apelo do Senhor / de ser-
mos no mundo a certeza / da parti-
lha, milagre do amor. 
Ó Bom Mestre a vós recorremos, /
ajudai-nos a fome vencer. / Recor-
dai-nos o que nós devemos: / “Dai-
-lhes vós mesmos de comer.” 
2. Jesus Cristo, pão da vida plena / em 
sua mesa nos faz assentar / e sacia a 
nossa pobreza / para um mundo mais 
justo formar.

O Evangelho deste Quinto Domingo 
da Quaresma é o da Ressurreição 
de Lázaro (cf. Jo 11,1-45). Lázaro era 
irmão de Marta e de Maria; eram 
muito amigos de Jesus. Quando Ele 
chegou a Betânia, Lázaro já estava 
morto há quatro dias; Marta correu 
ao encontro do Mestre e disse-lhe: 
“Se Tu estivesses aqui, meu irmão 
não teria morrido!” (v. 21). Jesus 
respondeu-lhe: “Teu irmão há de 
ressuscitar” (v. 23); e acrescenta: 
“Eu sou a Ressurreição e a Vida; 
aquele que crê em Mim, ainda que 
esteja morto, viverá” (v. 25). Jesus 
mostra-se como o Senhor da vida, 
Aquele que é capaz de dar vida até 
mesmo aos mortos. Depois che-
ga Maria e outras pessoas, todas 
em lágrimas, e então Jesus - diz o 
Evangelho - “comoveu-Se profun-
damente [...] e chorou” (vv. 33-35). 
Com esta perturbação no coração, 
foi ao túmulo, agradece ao Pai que 
sempre o escuta, manda abrir o tú-
mulo bradou em voz alta: “Lázaro, 
sai para fora” (v. 43). E Lázaro saiu 
tendo “os pés e as mãos ligados 
com faixas e o rosto envolto num 
sudário” (v. 44). 
Aqui constatamos diretamente que 
Deus é vida e dá vida, mas Ele as-
sume o drama da morte. Jesus po-
deria ter evitado a morte do seu 
amigo Lázaro, mas ele quis fazer 
sua a nossa dor pela morte de entes 
queridos, e acima de tudo ele quis 
mostrar o domínio de Deus sobre a 
morte. Neste trecho do Evangelho, 
vemos que a fé do homem e a omni-
potência de Deus, do amor de Deus 
procuram-se e, por fim, encontram-
-se. É como um caminho duplo: a fé 
do homem e a onipotência do amor 
de Deus que se procuram, no final 
encontram-se. Vemo-lo no grito de 
Marta e de Maria e de todos nós 
com elas: “Se Tu estivesses aqui!...”. 
E a resposta de Deus não é um dis-
curso, não, a resposta de Deus ao 
problema da morte é Jesus: “Eu sou 
a Ressurreição e a Vida... Tende fé! 

No meio do choro continuai a ter fé, 
mesmo que a morte pareça ter ven-
cido. Tirai a pedra do vosso coração! 
Que a Palavra de Deus restitua a 
vida onde há a morte”. 
Ainda hoje Jesus nos repete: “Tirai 
a pedra”. Deus não nos criou para 
o túmulo, Ele criou-nos para a vida, 
bela, boa, alegre. Mas “a morte en-
trou no mundo por inveja do diabo” 
(Sb 2,24), diz o Livro da Sabedoria, 
e Jesus Cristo veio para nos libertar 
dos seus laços. 
Por isso, somos chamados a remo-
ver as pedras de tudo o que cheira 
a morte: por exemplo, a hipocrisia 
com que se vive a fé é morte; a críti-
ca destrutiva dos outros é morte; a 
ofensa, a calúnia, é morte; a margi-
nalização dos pobres é morte. O Se-
nhor pede-nos para remover estas 
pedras do coração, e a vida então 
florescerá novamente ao nosso re-
dor. Cristo vive, e aquele que o aco-
lhe e adere a ele entra em contato 
com a vida. Sem Cristo, ou fora de 
Cristo, não só a vida não está pre-
sente, mas cai-se de novo na morte. 
A ressurreição de Lázaro é também 
um sinal da regeneração que se dá 
no crente através do Batismo, com 
plena inserção no Mistério Pascal 
de Cristo. Pela ação e poder do Es-
pírito Santo, o cristão é uma pessoa 
que caminha na vida como uma 
nova criatura: uma criatura para a 
vida e que vai em direção à vida. 
Que a Virgem Maria nos ajude a ser 
tão compassivos quanto o seu Filho 
Jesus, que fez sua a nossa dor. Que 
cada um de nós esteja próximo da-
queles que estão na prova, tornan-
do-se para eles um reflexo do amor 
e ternura de Deus, que liberta da 
morte e faz vencer a vida. 

Papa Francisco  
Angelus, 2020
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