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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 

5º DOMINGO DA QUARESMA 

03 de abril de 2022 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 
os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 

podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 
nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 
CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor.  

 
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo e uma 
vela. Se tiver um pano roxo, pode ser colocado no ambiente.  
 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos.  
 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 
Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 
“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 
 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

 
O SENHOR NOS REÚNE 

 

Canto:1 
 
A mim, ó Deus, fazei justiça, 

defendei a minha causa 
contra a gente sem piedade; 

do homem perverso e traidor, libertai-me, 
porque sois, ó Deus o meu socorro. 
 

1. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: 
que eu não seja envergonhado para sempre! 
Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! 

Escutai a minha voz, vinde salvar-me! 
 

2. Sede uma rocha protetora para mim, 
um abrigo bem seguro que me salve! 
Porque sois a minha força e meu amparo, 

o meu refúgio, proteção e segurança! 
 

3. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, 
das garras do opressor e do malvado! 
Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, 

em vós confio desde a minha juventude! 
 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor 

Jesus Cristo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: “O Senhor disse: “quem dentre vós estiver sem pecado, atire a 
primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos 

mutuamente do fundo do coração.  
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa 
imagem, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

D.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração 
novo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=LhADyCMZS0A 

https://www.youtube.com/watch?v=LhADyCMZS0A
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D.: Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso 

Sangue, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.  

T.: Amém.  
 
Na Quaresma não se reza o Glória.  

 
 

D.: Oremos. (Silêncio) Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça 
caminhar 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. 

 
 
D: Acolhendo a Palavra de Deus e com o desejo de que ela produza em 

nós os frutos necessários para nossa santificação, peçamos ao Espírito 
Santo, que esteja junto a nós: 
T.: “Vinde, Espírito Santo! Vós que sois harmonia, tornai-nos 

construtores de unidade; Vós que sempre vos doais, dai-nos a 
coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos 

tornarmos uma única família. Amém”. (Papa Francisco) 
 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:              (Is 43,16-21) 
 

L.: Leitura do Livro do profeta Isaías. 
Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre 

águas impetuosas; que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens 
corajosos; pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados 
como mecha de pano e apagaram-se: 'Não relembreis coisas passadas, 

não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já 
estão surgindo: acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no 

deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais 
selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto 
e rios na terra seca para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. 

Este povo, eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do 
Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
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Salmo:2              (Sl 125) 

 
R.: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! 

 
L.: Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,*  
parecíamos sonhar; 

encheu-se de sorriso nossa boca,*  
nossos lábios, de canções. R. 
 

L.: Entre os gentios se dizia: 'Maravilhas*  
fez com eles o Senhor!' 

Sim, maravilhas fez conosco o Senhor,*  
exultemos de alegria! R. 
 

L.: Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* 
como torrentes no deserto. 

Os que lançam as sementes entre lágrimas,* 
ceifarão com alegria. R. 
 

L.: Chorando de tristeza sairão,* 
espalhando suas sementes; 
cantando de alegria voltarão,* 

carregando os seus feixes! R. 
 

 
Segunda Leitura:          (Fl 3,8-14) 
 

L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. 
Irmãos: Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem 

suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por 
causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo 
e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da Lei, 

mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, 
na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força 
da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, 

tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a 
ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou 

que já seja perfeito. Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui 
alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. 
Uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me 

lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao 
prêmio, que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. 
Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
 

                                                 
2https://www.youtube.com/watch?v=sUBfgAYgRys 

https://www.youtube.com/watch?v=sUBfgAYgRys
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Aclamação ao Evangelho:3             (Jl 2,12-13) 
 
T.: 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. 
 
EVANGELHO:         (Jo 8,1-11) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
Naquele tempo: Jesus foi para o monte das Oliveiras. De madrugada, 

voltou de novo ao Templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. 
Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da Lei e os 
fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-

a no meio deles, disseram a Jesus: 'Mestre, esta mulher foi 
surpreendida em flagrante adultério. Moisés na Lei mandou apedrejar 

tais mulheres. Que dizes tu?' Perguntavam isso para experimentar 
Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, 
começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em 

interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: 'Quem dentre vós não tiver 
pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. 'E tornando a inclinar-
se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, 

foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos; e Jesus ficou 
sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se 

levantou e disse: 'Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?' Ela 
respondeu: 'Ninguém, Senhor.' Então Jesus lhe disse: 'Eu também não 
te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais.' Palavra da 

Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: Professemos a nossa fé: 
T.: 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 Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, 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 santa Igreja 

católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Aproximando-se, caríssimos irmãos e irmãs, a solenidade da 

Páscoa, invoquemos o Senhor com mais insistência, para que todos 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=NnzGbbJqrOs 

https://www.youtube.com/watch?v=NnzGbbJqrOs
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nós, o povo cristão e o mundo inteiro possamos participar mais 

plenamente da morte e ressurreição do Senhor. 
 

1. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que a força do Espírito Santo, o 
acompanhe no governo da Igreja e nos esforços para promover a paz, 
roguemos ao Senhor. 

T.: Senhor escutai nossa prece! 
 
2. Para que ele aumente a fé e o conhecimento dos catecúmenos que 

vão receber o santo batismo na próxima solenidade pascal, roguemos ao 
Senhor. 

 
3. Para que os povos que necessitam de auxílio sejam ajudados pelos 
outros, e a paz e a segurança reinem por toda a parte, roguemos ao 

Senhor. 
 

4. Para que todos os que padecem sofrimentos e tentações sejam 
fortalecidos pela graça divina, roguemos ao Senhor. 
 

5. Para que as reflexões a respeito da Campanha da Fraternidade, 
possam produzir seus frutos na vida de tantos educadores e educandos, 
rezemos. 

 
D.: Com as palavras de Jesus nos dirigimos ao Pai, dizendo: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus 
Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o 
suplício da cruz. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 
 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto: 

 

T.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-
nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.  
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- Canto:4 

 
1. De madrugada, retornando ao Templo, 

Jesus reuniu-se com aquele povo, 
e ensinando-lhes sobre o amor, 
dizia coisas que jamais ouvidas. 

E, entretanto, quiseram prová-lo 
os fariseus e os mestres da lei, 
ao entregarem aquela mulher, 

não hesitavam em apedrejá-la. 
 

-Mulher, ninguém te condenou? 
- Não, ninguém me condenou! 
- Nem eu te condenarei. 

Vai e não peques mais. 
Vai e não peques mais. 

 
2. Ali estavam os acusadores 
para tramar a morte de Jesus, 

e, persistindo em interrogá-lo, 
com artimanhas, mostravam a Lei 
que tinha sido escrita por Moisés: 

- Por isso temos um motivo justo: 
O que tu dizes sobre este preceito, 

O que tu falas sobre este assunto? 
 
3. Eles armados com pedras nas mãos 

estavam prontos para condenar 
aquela pobre mulher indefesa 

e sem mais chances para caminhar. 
Quando, inclinado no chão a escrever, 
Jesus pergunta dentre todo o povo: 

Se alguém não peca, que seja o primeiro. 
Apedrejá-la é um motivo novo? 
 

4. Todos aqueles, ao ouvirem isto, 
foram aos poucos desistindo disso. 

Jesus ficou sozinho com a mulher 
que se encontrava em meio àquele povo. 
Deus não protege a quem somente é justo, 

mas quer salvar também os pecadores. 
Não condenar, é para isto que veio 
e dar sua vida para a salvação. 

 
5. Só Deus assim é quem pode fazer 

a vida velha em nova transformar. 
O Filho do Homem é o libertador, 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=_KhxiJLxf8k 

https://www.youtube.com/watch?v=_KhxiJLxf8k
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e do pecado nos faz desviar. 

É pela graça que nós somos salvos, 
e em Jesus o sinal é eficaz, 

ele liberta a humanidade inteira 
e em criaturas novas nos refaz. 
 

 
 
 

 
 

 


