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PARTICIPAR DO MISTÉRIO PASCAL

A nós foi concedida a graça de não só crer em Cristo, mas também de sofrer 
por Ele (Fl 1,29), para ressuscitarmos com Ele (Cf. Rm 6,5). Essas passagens 
da Sagrada Escritura preenchem de sentido os acontecimentos de dor que 
envolvem a nossa vida: nós podemos unir o nosso sofrimento ao de Cristo! 
Nele temos a vida plena!

É triste ver alguém que sofre. É mais triste e difícil quando se trata de 
alguém de nossa própria família. Quando essa realidade se apresenta na 
vida de pessoas de fé, ela vem como um eco do mistério de Deus que 
envolveu Jesus crucificado e sua Mãe aos pés da cruz.

A fé é a porta de acesso e esse mistério divino. Por isso nós, discípulos de 
Jesus Cristo, quando rezamos a Via Sacra, não percorremos o caminho de 
Jesus como meros espectadores, mas como atores do grande drama que 
celebramos.

A 'Via Sacra', o 'caminho santo' de Jesus não termina na Sexta-feira Santa 
mas na manhã radiosa do Domingo da Ressurreição. Se morremos com 
Cristo, cremos que também viveremos com Ele (Rm 6,8). Por isso, toda dor 
vivida em união com Cristo tende para a Ressurreição.

Celebremos juntos os encontros de grupo e a Via Sacra e nos alegremos 
com o Ressuscitado entre nós.

Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo de Cascavel e Presidente do Regional Sul 2



PRIMEIRO ENCONTRO
Não vim para ser servido, mas para servir (Mc 10,45).

Campanha da Fraternidade: Igreja e Sociedade

O animador sinta-se livre para seguir os cantos sugeridos ou escolher outros. Pode 
deixar de lado alguma parte do encontro, caso perceba que ficaria muito extenso. 
Escolha antecipadamente uma pessoa para fazer a leitura do Evangelho.

(Material para este encontro: Dispor sobre a mesa ao centro uma bandeira branca 
ou pano branco. Não tendo bandeira nem pano branco, pode-se usar papel toalha 
ou até mesmo guardanapo branco. O importante é ter algo branco como símbolo 
da paz. Será necessário também um aparelho toca CD).

CANTO – EIS-ME AQUI, SENHOR (n. 9 do final do livrinho).

Pessoa da casa: Nós agradecemos a cada um de vocês por ter vindo a este 
encontro. O tempo que passamos juntos é muito precioso, pois Deus está 
no meio de nós e nos envolve com o seu carinho. Nós abrimos a porta de 
nossa casa para vocês e, juntos, abrimos a porta do nosso coração para 
Deus. 

Outra pessoa da casa: A gente se sente bem quando está num ambiente 
onde existe paz. Então, cumprimentemos uns aos outros dizendo: ‘A paz de 
Deus esteja com você!’. (Tempo). 

Animador: Temos uma notícia muito boa para contar para vocês. A notícia 
é esta: Deus venceu a morte para sempre! Segundo a Bíblia, o pecado e a 
morte significavam o último inimigo a ser destruído por Deus (Cf. 1Cor 
15,26). Fale com alegria a quem está a seu lado ‘Deus venceu a morte!’ 
(tempo). 

Então, não há nada mais que realmente nos faça perder o sono; nada mais 
que nos deixe angustiados. Deus está acima da morte! Ele vive para sempre! 
É por causa dele que estamos aqui. Iniciemos em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor (2x).

Leitor 1: Todo o percurso quaresmal que faremos é em vista da celebração 
da Ressurreição de Jesus, vitória de Deus sobre a morte. 

Leitor 2: Por meio da Bíblia temos contato direto com a sabedoria eterna de 
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Deus. Fechemos por um instante os olhos para melhor ouvirmos seus 
sábios conselhos:

Leitor 3: Lavai-vos, purificai-vos! Tirai a maldade de vossas ações de minha 
frente. Deixai de fazer o mal! Aprendei a fazer o bem! Procurai o direito, 
corrigi o agressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Depois vinde, 
debatamos – diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, 
tornar-se-ão como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-
se-ão como lã (Is 1,16-18).

Continuemos com os olhos fechados e ouçamos novamente o mesmo texto.

Animador: Deus tem poder sobre o pecado e também sobre a morte. Ele 
tem poder! Ele é todo poderoso. A nós Ele pede para tirar a maldade das 
ações e fazermos o bem. Vivendo assim, a nossa Quaresma será rica de 
frutos de salvação.

CANTO: Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É 
grande o nosso pecado, porém, é maior o teu coração.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Dissemos que Deus tem 
poder. Sim, é verdade, mas Ele, 
mesmo sendo todo poderoso, se 
faz servo por amor.

Este ano vamos continuar rezando 
com a Palavra de Deus, orientados 
por Dom José Antônio Peruzzo, 
bispo da Diocese de Palmas e 
Francisco Beltrão (PR). 

Leitor 2: Abramos com respeito a nossa Bíblia para acompanhar a leitura do 
Evangelho de Mc 10,32-45, em pé. Quem não tiver a Bíblia, acompanhe 
com quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, faz-se um breve momento de 
silêncio e se lê novamente).

Animador: Ouviremos três faixas do CD, na seguinte sequência: FAIXA 1, 
FAIXA 13 e FAIXA 2. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer 
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alguns minutos de partilha sobre a oração. O tempo total da Leitura Orante não 
deve ultrapassar 15 minutos).

DINÂMICA – SOU UMA PESSOA DE PAZ

(Deve estar colocada sobre a mesa, no centro da sala, uma bandeira branca...). 

Leitor 1: A Campanha da Fraternidade deste ano fala da Igreja e da 
Sociedade. Um dos grandes serviços que a Igreja presta para a sociedade é 
o seu empenho pela paz. Percebendo que a violência vem crescendo sem 
parar, a Igreja do Brasil instituiu o ‘Ano da Paz’ que iniciou em 30 de 
novembro do ano passado e vai até o Natal deste ano. 

Leitor 2: Jesus Ressuscitado aparece vestido de branco. As suas primeiras 
palavras aos discípulos são: A paz esteja com vocês! (Jo 20,19). 

Animador: A dinâmica trata da paz. Uma pessoa por vez se aproximará do 
centro e pegará a bandeira ou pano branco em suas mãos. Em seguida, 
cada pessoa fará algum gesto com a bandeira ou pano branco. Por exemplo: 
poderá colocar próximo de seu coração e dizer: ‘A paz mora em meu 
coração!’. Outra pessoa poderá colocar a bandeira sobre seus ombros e 
dizer: ‘Eu carrego a paz comigo!’. Outro poderá dizer: ‘Eu vivo a paz em 
minha família’. E assim por diante. Então, repetindo: cada pessoa se 
aproximará do centro, pegará a bandeira, fará um gesto com a bandeira e 
contará como se esforça para construir a paz (tempo para dinâmica). 

TESTEMUNHO – PAZ NA FAMÍLIA

Anos atrás, minha mãe e meus tios venderam a propriedade que haviam 
recebido em herança. Um dos tios não queria se desfazer daqueles bens, 
mas como todos os outros decidiram vender, ele teve que concordar. 
Aceitou, no entanto, cortou o relacionamento com todos e não falou com 
mais ninguém da família. Passaram-se anos e a inimizade continuava.

Considerando absurda a situação de briga em que os irmãos se 
encontravam, minha mãe e eu resolvemos ir visitá-lo, levando um livro de 
presente para ele. Na conversa buscamos somente escutar as suas queixas 
e acolher os motivos do seu rancor. Antes de sairmos, eu falei a ele do valor 
da paz na família. Para minha surpresa ele nos levou de carro até a 
rodoviária onde pegaríamos o ônibus e, na despedida, abraçou minha mãe. 
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Esse gesto foi grande, pois quando chegamos à sua casa ele não estendeu a 
mão para ela e nem sequer respondeu à sua saudação de 'bom dia'.

CANTO: Paz, paz de Cristo! Paz, paz que vem do amor te desejo, irmão! Paz 
que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão! Se algum dia na vida, 
você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O 
mundo dá tantas voltas a gente vai se encontrar, quero nas voltas da vida 
a tua mão apertar.

ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE – IGREJA E SOCIEDADE

Leitor 1: O Papa Francisco faz um apelo para que nos esforcemos para 
aliviar a fome dos pobres. Ouçamos com atenção:

Homem: Estamos diante do escândalo mundial que afeta mil milhões – mil 
milhões de pessoas! – que ainda hoje passam fome. Não podemos virar as 
costas e fazer de conta que isso não existe. O alimento que o mundo tem à 
disposição é suficiente para saciar a todos. 
Convido todas as instituições do mundo inteiro, toda a Igreja e cada um de 
nós, como uma única família humana, a dar voz a todas as pessoas que 
passam fome silenciosamente, a fim de que essa voz se torne um grito que 
possa sacudir o mundo.
A campanha da Caritas é um convite a todos nós para sermos mais 
conscientes de nosso modo de nos alimentar, que, muitas vezes, comporta 
desperdício de comida e má utilização dos recursos de que dispomos.
Ela é também uma exortação a pararmos de pensar que os nossos gestos 
cotidianos não têm impacto na vida de quem sofre a fome na própria pele, 
seja perto, seja longe de nós. 
Peço-lhes de coração: ajudem a Caritas nesta nobre Campanha, agindo 

1como uma única família que se empenha em garantir o alimento para todos . 

Leitor 2: Acolhendo o desejo do Papa, a coleta da Campanha da 
Fraternidade deste ano destina-se também a combater a fome no mundo, 
por meio da ação promovida pela Caritas, com o lema: 'Uma família 
humana, pão e justiça para todas as pessoas'. 

1 Mensagem do Papa Francisco para a Campanha ‘Uma só família humana, alimento para todos’, 
citado em CNBB, Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2015. Fraternidade: Igreja e Sociedade, 
Edições CNBB, 2013, pp. 52 e 53.



CANTO: Quero ver no meu irmão, a imagem dele. Meu irmão que até nem 
tem o necessário pra ter paz. Quero ser pro meu irmão, a resposta dele, eu 
que vivo mais feliz e às vezes tenho até demais.

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 1: A cada invocação respondamos: Liberta-nos, Senhor.

–  Da gula, do desperdício de alimento e do pouco caso com quem passa fome.

–  Do orgulho que não nos deixa servir aos outros. 

(Os membros do grupo podem acrescentar outras intenções ou outras orações).

Leitor 2: Vamos concluir este momento recitando a oração da Campanha 
da Fraternidade, que está na última página do livrinho. 

GESTO CONCRETO

Animador: São João da Cruz dizia: Uma pessoa que vive os 40 dias da 
Quaresma lançando-se constantemente para fora de si a fim de amar o 
próximo, progride espiritualmente mais do que outra em 40 anos, que vive 
fechada em si e se lamentando. 

O gesto concreto é viver o amor, o serviço aos irmãos durante a Quaresma.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Concedei-nos, ó Deus, que, ao longo desta Quaresma, 
possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao 
seu amor por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

CANTO – ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO (cantado ou rezado).

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! Onde houver ódio, que eu leve o 
amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que 
eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que 
eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde 
houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender 
que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando, que se recebe, é 
perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna!

Atenção ao material necessário para a dinâmica do próximo encontro.
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SEGUNDO ENCONTRO 
Laveis os pés uns dos outros (Jo 13,14).

Campanha da Fraternidade: Igreja e Sociedade

(Material: Um avental ou uma toalha, que deverá estar, desde o início, sobre a 
mesa ao centro. Também será necessário um aparelho toca CD).

CANTO – SENHOR QUEM ENTRARÁ somente a primeira estrofe (n. 4).

Pessoa da casa: Vocês notaram como, em geral, as noivas se preparam para 
o casamento? Elas escolhem o tipo do vestido, o modelo dos convites, a 
ornamentação da igreja, o local da festa... O noivo e a noiva juntos se 
preparam para o matrimônio participando de encontros, confessando-se, e 
esperam ansiosamente aquele dia. Fazem isso pois para as festas 
importantes em nossa vida é necessário preparação. 

Animador: Para relembrar e reviver a festa da Ressurreição de Jesus, fato 
histórico que está na origem da maior alegria do universo inteiro, a Igreja 
convida todos os seus filhos para se prepararem durante 40 dias. É para isso 
que estamos reunidos aqui. Iniciemos em nome do Pai e do Filho...

Leitor 1: Levantemos as mãos para o céu e invoquemos a Deus: 

Criança: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.

Jovem: Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.

Adulto: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.

Glória ao Pai, ao Filho...

CANTO – O POVO DE DEUS (n. 15).

PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO – COMO SE PREPARAR

Leitor 1: Que o tempo de Quaresma encontre a Igreja inteira pronta para 
testemunhar, para quantos vivem na miséria material, moral e espiritual, o 
Evangelho que se resume no anúncio do amor do Pai misericordioso. 

Leitor 2: Continua o Papa: Testemunhamos Cristo vivendo como Ele, que se 
fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. A Quaresma é um tempo 
propício para o despojamento: do que podemos nos privar a fim de ajudar a 
outros com a nossa pobreza? 
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Leitor 3: E conclui: Não esqueçamos que a verdadeira pobreza dói: não 
seria válido um despojamento sem essa dimensão penitencial. Não 

2
acredito numa esmola que não custa e nem dói.  

Todos: Senhor Jesus, ajuda-nos a viver bem esta Quaresma.

Animador: Para sermos cristãos autênticos é necessária uma sintonia entre 
o nosso modo de pensar, o nosso coração e as nossas mãos. Fechemos, por 
um instante, os olhos e ouçamos o que a Bíblia nos diz:

Leitor 1: Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, quando não 
a põe em prática? A fé seria, então, capaz de salvá-lo? A fé, se não se traduz 
em obras, por si só está morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te 
mostrarei a minha fé pelas obras! (Tg 2,14.17.18b).

Continuemos com os olhos fechados e ouçamos novamente o mesmo texto.

CANTO: Eu creio, Senhor, mas aumentai minha fé (2x).

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de João 13,1-15, em pé. 
Quem não tiver a Bíblia, acompanhe com 
quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, 
faz-se um momento de silêncio e se lê 
novamente). 

Animador: Rezemos com a Palavra de Deus. Ouviremos três faixas do CD na 
seguinte sequência: FAIXA 3, FAIXA 14 e FAIXA 4. (Tendo terminado a Leitura 
Orante, se houver tempo, fazer alguns minutos de partilha sobre a oração).

CANTO: Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra, 
quando estou em tua presença, Senhor. 

DINÂMICA – NÓS SERVIMOS ATÉ SEM PERCEBER

Leitor 2: Jesus Cristo colocou uma toalha na cintura em forma de avental. 
Todos nós aqui somos cristãos, isto é, imitadores de Cristo. Cada um de nós 
vive o serviço de uma forma diferente e, às vezes, servimos até sem perceber. 

2 Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma 2014.
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Leitor 3: Sobre a mesa temos um avental (ou uma toalha). Cada um de nós, 
um por vez, se aproximará da mesa, vestirá o avental (ou amarrará a toalha à 

cintura) e ficará, em pé, parado no centro, por um instante. Enquanto 
permanece ali, as outras pessoas, umas três, contarão como aquela pessoa 
do centro se coloca a serviço na família ou na comunidade. Tendo 
terminado de falar, aquela pessoa volta ao seu lugar e outra vai para o 
centro, até que passem todos (ou a maioria dos presentes).

Animador: O que poderá ser dito para a pessoa que está no centro? Damos 
alguns exemplos: quando um pai de família for para o centro e vestir o 
avental, poderá ser dito: ‘Ele trabalha com zelo e gasta seu salário com a 
família, com o estudo dos filhos...’. Quando for uma criança que estiver no 
centro, pode ser dito mais um menos assim: ‘Ele ou ela presta o serviço da 
alegria na família, pois a sua presença traz alegria’... Iniciemos a dinâmica 
com bastante espontaneidade. (Respeite-se a pessoa que não quiser vestir ou 
pegar o avental). 

CANTO: A BARCA (n. 6).

ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE – IGREJA E SOCIEDADE

Animador: A Igreja presta um serviço à sociedade acolhendo os imigrantes 
que vêm ao Brasil escapando de seus países onde há guerras, catástrofes ou, 
ainda, o flagelo da fome. A Pastoral do Migrante realiza um lindo trabalho.

Leitor 1: Citamos o exemplo do Recanto Franciscano de Curitiba, coordenado 
pelo Irmão Alairton, do Instituto Pequena Família de Irmãos franciscanos. 

Leitor 2: Ele conta: O Recanto Franciscano nasceu em 2010, depois do 
terrível terremoto que atingiu o país do Haiti. A nossa casa é humilde, vive 
da providência de Deus e ajuda da Prefeitura. Acolhemos os 
desamparados. Já moraram conosco haitianos, sírios, nigerianos, 
paquistaneses e muitos outros.

Sinto que o nosso trabalho é acolher as pessoas que estão sem rumo, sem 
nada, totalmente perdidas. Elas vão sendo empurradas de um lado para o 
outro e caem aqui. São pessoas angustiadas e sem perspectiva. Estão 
expostas a todos os perigos. Algumas chegam só com a roupa do corpo. Ao 
encontrar quem as ame, elas vão se acalmando. 
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Ficam de 15 dias até três meses em nossa casa. Nós as ajudamos a 
regularizar os documentos na Policia Federal e as acompanhamos no 
Ministério do Trabalho para fazer a carteira de trabalho. Depois as 
apresentamos às empresas para conseguirem emprego. 

Quando recebem o primeiro salário, nós as encorajamos a alugar uma casa 
e, mesmo depois, continuamos em contato com elas e suas famílias. 

Acolhemos as pessoas de todas as religiões: muçulmanos, hinduístas, e 
também de várias crenças evangélicas. Na celebração da Palavra, em geral 
todos participam. Cada um reza segundo a sua fé. Num domingo por mês, 
cada pessoa prepara pratos típicos de seu país e partilha com os demais. 
Existe uma harmonia entre todos. Eu não sei falar a língua deles, mas nos 
entendemos pela linguagem do amor. 

Não temos funcionários e, por isso, todos ajudam nas tarefas de casa. Eles 
sentem como se fosse a casa deles. A evangelização acontece por meio dos 
contatos pessoais. Para nós é como se estivéssemos acolhendo Jesus que 
escapou para o Egito. 

CANTO – SENHOR QUEM ENTRARÁ somente a segunda estrofe (n. 4).

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 1: Senhor Jesus Cristo, vieste ao mundo não para ser servido, mas 
para servir. Sendo teus seguidores, te pedimos: Jesus, ensina-nos a servir.

-  As pessoas doentes e idosas.

-  Os pobres e aqueles que precisam de nossa ajuda.

-  Os imigrantes e os excluídos.

(Os membros do grupo podem acrescentar as suas intenções e outras orações).

Leitor 2: Vamos concluir rezando juntos a oração da Campanha da 
Fraternidade, que está na última página do livrinho. (Se poucas pessoas 

tiverem o livrinho, o animador pode rezar frase por frase e todos repetem).

GESTO CONCRETO

Animador: Realizar durante a Quaresma gestos de verdadeiro serviço ao 
próximo. 



ORAÇÃO FINAL

Animador: Visita, Senhor, esta casa e afasta toda presença do mal e do 
pecado. Nela habitem teus santos anjos para nos guardar na paz e a tua 
bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

CANTO – SENHOR QUEM ENTRARÁ somente a terceira estrofe (n. 4).

Atenção: para a dinâmica do próximo encontro cada família é 
convidada a trazer flores.
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TERCEIRO ENCONTRO
Ficai aqui e vigiai (Mc 14,34).

Campanha da Fraternidade: Igreja e Sociedade

(Material: Colocar uma imagem de Jesus sobre a mesa no centro, ao lado da Bíblia 
e também um vaso para receber as flores. Cada família traz algumas flores, que 
serão deixadas num lugar à parte até o momento da dinâmica). 

Animador: Queridos amigos, bem-vindos! Iniciemos em nome do Pai, do 
Filho... Amém. Deus caminha à nossa frente. Foi Ele que nos reuniu hoje, 
neste lar. Ele veio antes, se fez presente pela fé dos moradores desta casa. 

Todos: Estamos aqui porque Deus é tudo em nossa vida.

Um jovem: Os moradores desta casa abriram seu coração para Deus. 
Vamos nos aproximar das pessoas desta família e lhes dizer assim: ‘A paz de 
Deus esteja nesta casa’, e depois os abraçamos. (Tempo para abraços).

Animador: Viemos a este encontro para rezar. Antes, porém, vamos fazer 
uma breve partilha de eventuais preocupações ou dificuldades que 
estejam ocupando o nosso coração. (Tempo para partilha). 

CANTO – DENTRO DE MIM EXISTE UMA LUZ (n. 13).

Animador: Santo Agostinho dizia: A lágrima se evapora, a flor murcha, só a 
oração chega ao trono de Deus. Ele ouve as nossas orações.

Todos: Aquilo que é o alimento para o corpo é a oração para a alma.
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Leitor 1: Ainda que as nossas orações não sejam necessárias a Deus, Ele 
nos concede o dom de o louvar. As orações nos aproximam dele. 
Fechemos por um instante os olhos e, em atitude de escuta, ouçamos o 
que nos diz a Bíblia:

Leitor 2: Buscai o Senhor, enquanto pode ser encontrado; invocai-o, 
enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto 
suas maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para 
nosso Deus, que é generoso no perdão (Is 55,6-7). 

Continuemos com os olhos fechados e ouçamos novamente o mesmo 
texto.

CANTO: Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra, 
quando estou em tua presença, Senhor (2x). 

PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO – CUIDADO COM O FINGIMENTO

Leitor 1: O Papa Francisco disse que todos temos necessidade de 
conversão. A respeito dos que vivem fingindo, ele falou: O que fazem os 
hipócritas? Eles se maquiam. Fingem-se de pessoas boas. Rezam olhando 
para o céu e sentem-se mais justos que os outros. 

Todos: Os fingidos desprezam os outros.

Leitor 2: O Papa se pergunta: Qual é o sinal de que estamos no caminho 
certo? Deus responde: Socorram o oprimido; façam justiça ao órfão; 
defendam a causa da viúva; cuidem do próximo, do doente, do pobre, do 
necessitado (Cf. Is 1,16-18). Essa é a medida de comparação. Os hipócritas 
não sabem fazer isso, pois estão tão preocupados consigo mesmos, que 
estão cegos para olhar para os outros.

Todos: Os fingidos não ajudam os outros.

Leitor 1: Quando alguém se aproxima da luz de Deus, essa luz ajuda a ver as 
coisas claramente. Então a pessoa vai ajudar os outros. Este é o sinal da 

3
conversão . 

CANTO: Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, 
juntos cantemos. Eis o tempo de conversão. 

3 Papa Francisco, Homilia do Casa Santa Marta, 18 de março de 2013.
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de Marcos 14,32-42, em pé. 
Quem não tiver a Bíblia, acompanhe com 
quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, 
faz-se um momento de silêncio e se lê 
novamente). 

Animador: Ouviremos três faixas do CD na seguinte sequência: FAIXA 5, 
FAIXA 13 e FAIXA 6. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer 
alguns minutos de partilha sobre a oração).

TESTEMUNHO – NASCE MAIS UM GRUPO DE MÃES INTERCESSORAS 

Dia 9 de outubro de 2014 foi uma data marcante na comunidade de Arapoti 
(PR). Nesse dia aconteceu o primeiro encontro das Mães Intercessoras que 
rezam por seus filhos. Foi uma alegria ver a Igrejinha da Rota do Rosário, 
pouco a pouco, acolher muitas mães com seus terços, suas Bíblias e muita fé!

Eram cerca de 100 mães rezando por seus filhos, pelos filhos de outras mães 
e por um mundo melhor. Em uma só voz 50 Ave-Marias, preces e orações, 
pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que Jesus cure as feridas e 
atue sobre os problemas apresentados por essas mães.

O Grupo das Mães Intercessoras Nossa Senhora do Equilíbrio 
(padroeira do grupo) nasceu pela necessidade de oração cada vez 
maior diante das dificuldades que as mães, as famílias têm para educar 
e proteger os seus filhos, numa sociedade com tanta inversão de papéis 
e valores.

Nós convidamos você a rezar pelo seu filho, em grupo. A oração em 
comunidade tem uma força enorme. Seja qual for o tamanho da sua dor, o 
problema do seu filho, ou até mesmo se você o perdeu, sabemos o poder da 
oração de mãe e que Deus não cura apenas nossos filhos: Ele cura os nossos 
corações.

CANTO – AVE, CHEIA DE GRAÇA (n. 14).



MOMENTO DAS PRECES E DINÂMICA – ORAÇÃO PELOS FILHOS

(Cada família pega as flores que trouxe e reparte com quem eventualmente não 
tenha trazido). 

Animador: Com o seu exemplo Jesus nos mostrou a importância da oração. 
Cada família se aproxima da imagem de Jesus, que está sobre a mesa. O pai 
ou a mãe (ou avó ou, quem sabe, o avô), diz em voz alta o nome dos filhos 
ou dos netos e faz, se possível, uma breve oração espontânea, que venha 
do coração. Ao terminar a oração, deposita as flores no vaso e volta ao seu 
lugar. (Tempo para dinâmica – colocar em volume baixo as FAIXAS 13 e 14).

CANTO: Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo 
tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar 
que murmura, o teu nome a rezar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou 
na dor de cada dia, posso te encontrar. Quando a dor me consome 
murmuro o teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar.

ORAÇÃO DE UM HOMEM SIMPLES

(Pedir para um homem recitar a oração a seguir).

Olha, Deus. Nós estamos sempre pedindo as coisas para o Senhor: pedimos 
dinheiro e pedimos trabalho. Pedimos para chover e, se chove demais, nós 
pedimos para parar, a fim de não afetar a colheita. 

Nós pedimos amor. Pedimos para casar e casa para morar. Pedimos saúde, 
paz e proteção. Pedimos para nos livrar quando as coisas se complicam, a 
fim de que a vida corra melhor. 

Quando a coisa aperta, nós rezamos pedindo tudo o que falta. É uma 
petição sem fim. E quando as coisas dão certo, nós vamos à Igreja mais 
perto e, junto ao pé de um algum santo de devoção, deixamos uns trocados. 
No cofre, lá na frente, colocamos mais alguma moeda. 

Mas hoje, meu Senhor, me bateu uma coisa esquisita e me pus a pensar. Nós 
pedimos e nunca perguntamos como o Senhor está: triste ou contente? Se 
precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar. E por esse esquecimento 
o Senhor tem que nos desculpar. 

4Adaptada da 'Oração do Matuto' de Fátima Irene Pinto - Fonte internet.
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Talvez o Senhor precise de mim: de minha bondade, da minha caridade no 
trato com os meus irmãos. Nós somos espelhos de sua criação. Não 
podemos fazer feio, nem ficar fazendo rodeio, nem desapontar o Senhor, 
nem amargar o seu sonho de amor, quando a Terra toda o Senhor criou. 

Olha, Deus, prometo que vou rezar de outro jeito: parar com a petição de 
milagres e dinheiro. Talvez eu até peça uma graça, mas vou ver direitinho o 
que andei fazendo de bom. E se nada eu encontrar, muito vou me 
envergonhar. E ainda vou pedir perdão.

GESTO CONCRETO 

Leitor 1: A Quaresma é tempo de oração. Propomos que em cada família se 
dê um tempo maior para a oração. Exemplo: convidar todos da família para 
celebrar a Via Sacra no grupo ou na comunidade, rezar o terço em família...

ORAÇÃO FINAL 

Animador: Senhor Jesus Cristo, contigo queremos trilhar o caminho do 
amor compassivo, que nos aproxima do coração do Pai e nos faz participar 
da vida divina. Abençoe-nos, Deus todo poderoso, Pai e Filho...

CANTO – MARIA, MÃE COMPANHEIRA (n. 18) OU O HINO DA CF (n. 20).

QUARTO ENCONTRO 
Este homem era Filho de Deus (Mc 15,39).

Campanha da Fraternidade: Igreja e Sociedade

Animador: Queridos amigos, bem-vindos! Uns aos outros nos acolhamos, 
pois, quando rezamos juntos, formamos uma única família. Iniciemos em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

CANTO – MESTRE (n. 7) OU OUTRO À ESCOLHA.

Animador: A Quaresma é um tempo de Deus em nossa vida. Como é bom 
sentir-se mais pertinho de Deus! Como é bom sentir a sua presença em 
nosso grupo! 
Todos: Nós somos o teu povo, Senhor.
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Leitor 1: Deus é rico em misericórdia. Se Ele levasse em conta os nossos 
pecados, quem poderia resistir perante a sua presença? Mas Ele está 
sempre pronto a nos perdoar. Fechemos por um instante os olhos e 
ouçamos o que Ele nos fala por meio do profeta Joel:

Leitor 2: Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e 
gemidos; rasgai o coração, e não as vestes; e voltai para o Senhor, vosso 
Deus; Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, 
inclinado a perdoar o pecado (Jl 2,12-13).

Continuemos com os olhos fechados e ouçamos novamente o mesmo 
texto.

Leitor 3: Cada um de nós coloque as duas mãos sobrepostas sobre seu 
coração e acompanhe em silêncio:

Jovem: Deus de amor, nós somos teus filhos. Nós te queremos bem e 
desejamos muito te amar de todo coração. No entanto, precisamos, ó 
Deus, da tua misericórdia para rasgar as páginas mal escritas em nossa vida 
do passado; ajuda-nos a ter coragem de chorar por nossos pecados do 
tempo presente e sustenta-nos com a tua graça no futuro, pois só em ti 
queremos viver. Amém.

CANTO: Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação! Ao Pai voltemos, 
juntos andemos. Eis o tempo de conversão!

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito 
a nossa Bíblia e acompanhar a leitura 
do Evangelho de Marcos 9,30-37, em 
pé. Quem não tiver a Bíblia, 
acompanhe com quem está ao lado. 
(Depois de ler uma vez, faz-se um 
momento de silêncio e se lê novamente). 

Animador: Ouviremos três faixas do CD na seguinte sequência: FAIXA 7, 
FAIXA 14 e FAIXA 8. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer 
alguns minutos de partilha sobre a oração).

CANTO – JESUS CRISTO É O SENHOR (n. 19).
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DINÂMICA – LEMBRO COMO SE FOSSE HOJE...

Leitor 1: Vendo Jesus morto, e, sobretudo, do modo como morreu, o 
centurião romano ficou tocado e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. 

Leitor 2: A nossa dinâmica será do seguinte modo: Vamos partilhar em voz 
alta alguma palavra, algum gesto ou testemunho de pessoas que já 
morreram e, pelo modo como viveram, se tornaram um modelo a ser 
seguido. 

Leitor 3: Citamos, como exemplo, o que uma pessoa disse: Meu avô era um 
homem de Deus. Desde pequeno eu gostava muito quando ele se ajoelhava 
junto à cama para rezar. Os anos se passaram e eu cresci. Meu avô ficou 
idoso e faleceu, mas parece que eu continuo vendo ele rezando ajoelhado. 
Meu avô foi um testemunho para mim. 

Animador: Então, com simplicidade, vamos contar os bons exemplos que 
lembramos de quem já não está conosco. Não importa se essa pessoa é 
nosso parente ou até se viveu longe e em tempos passados. Importa é que 
ela tenha deixado um bom exemplo para nós. (Tempo para a dinâmica).

CANTO: Minha Luz é Jesus e Jesus me conduz pela via da paz (2x).

TESTEMUNHO  – O LIXO DA CIDADE

Animador: A Igreja existe para evangelizar e o Evangelho exige 
engajamento social. Na Arquidiocese de Maringá, a Igreja ajudou a 
sensibilizar a sociedade sobre a questão dos resíduos sólidos.

Leitor 1: Maringá, como a maioria dos municípios brasileiros não possui 
uma alternativa correta de política pública para a destinação do lixo. 

Em 2012, a Prefeitura do município teve a iniciativa de adquirir uma 
tecnologia europeia para queimar o lixo, prática já em desuso na Europa, 
pois polui o ambiente com a fumaça e pode causar danos à saúde da 
população.

Leitor 2: A Igreja, preocupada com a vida humana, por meio dos 
movimentos sociais, somando força com várias entidades da sociedade 
civil, alavancou um abaixo-assinado nas paróquias. O Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular sensibilizou a população para o problema. 
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Animador: A Igreja conseguiu barrar a proposta de queimar o lixo e deixou 
claro que defende a coleta seletiva e a inclusão social e econômica dos 
catadores de material reciclável como alternativa.

ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE – IGREJA E SOCIEDADE

Leitor 1: A Igreja é especialista em oração, mas não só. Ela se envolve 
também em muitos âmbitos, dentre os quais a política não partidária. Foi 
pela ação da Igreja que foi aprovada a Lei 9.840, de 1999, contra a compra 
de votos. Por essa lei foram cassados centenas de vereadores, prefeitos, 
deputados estaduais e federais, além de um governador e de um senador.

Todos: Comprar votos é crime.

Leitor 2: Depois, em 2010, foi aprovada a Lei da ‘Ficha Limpa’ também 
impulsionada pela Igreja Católica. Nas eleições de 2012, a primeira sob o 

5efeito dessa Lei, mais de 1.500 candidaturas foram cassadas no Brasil . E em 
2014 estavam na lista do Ministério Público Federal cerca de 30.000 

6
políticos brasileiros ‘fichas sujas’, que não puderam se candidatar . 

Todos: Os políticos fichas sujas não podem servir ao povo.

Animador: Atualmente, a Igreja, em parceria com a Ordem dos Advogados 
do Brasil, está recolhendo assinaturas em vista da Reforma Política. Quatro 
pontos são reivindicados, a saber: 

Leitor 1: Proibição de doações de dinheiro por empresas para financiar 
campanhas eleitorais.

Leitor 2: Mudança no sistema de votação em dois turnos, sendo que no 
primeiro o eleitor votaria em um programa; no segundo turno, escolheria 
as pessoas que irão colocar em prática tal programa.

Leitor 1: Promover a alternância de homens e mulheres nas listas de 
candidatos dos partidos, porque o Brasil, onde as mulheres representam 
51% dos eleitores, conta com apenas 9% de mulheres na política.

Leitor 2: Regulamentação do artigo 14 da Constituição de 1988, que trata 
dos instrumentos de participação popular (Plebiscito, Referendo e Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular), reduzindo as exigências para a sua realização e 
permitindo que realmente produzam efeito.

5 Cf. CNBB, A Igreja e as eleições, p. 1.
6 Jornal Gazeta do Povo. Edição de 24 de maio de 2014 - Editoria Vida Pública.
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Animador: Essa é mais uma das formas de a Igreja ajudar a sociedade. Por 
isso, se o convidarem para assinar em prol da Reforma Política, assine de 
bom coração. 

CANTO: Todo tijolo é um anseio de edificar e toda obra é uma forma da 
gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão (2x).

MOMENTO DAS PRECES

Animador: A nossa vida passa rápido. Peçamos que o Senhor nos dê 
sabedoria para vivermos bem cada momento. A cada prece digamos: 
Senhor, escutai a nossa prece. 

-   Senhor, muitas pessoas não sentem alegria, só o peso dos problemas 
que as afligem. Para que a Páscoa, que celebraremos daqui a alguns dias, 
traga paz e harmonia aos seus corações, rezemos. 

-   Senhor, existem pessoas que sentem a solidão; outras que são vítimas 
de injustiças e outras que perderam o sentido da vida. Para que essas 
pessoas possam se encontrar contigo através do testemunho de vida 
dos cristãos, rezemos.

(Os membros do grupo podem acrescentar outros pedidos espontâneos).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso...

GESTO CONCRETO

Animador: É bastante comum julgarmos e falarmos mal das pessoas. 
Propomos, então, que prestemos atenção ao que há de positivo nelas, assim 
como fez o centurião romano, que reconheceu em Jesus o Filho de Deus.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Deus de bondade, ajuda-nos a reconhecer a tua presença em 
nossa família e em nosso grupo. Socorre quem precisa do teu amparo. 
Enche de alegria a vida de todos nós. Isso te pedimos por Cristo Senhor 
nosso. Amém.

CANTO – SOMOS GENTE DA ESPERANÇA (n. 16) OU O HINO DA CF (n. 20).

Atenção ao material que será necessário 
 para a dinâmica do próximo encontro.
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QUINTO ENCONTRO 
Tu me amas? (Jo 21,16).

Campanha da Fraternidade: Igreja e Sociedade

(Material: Imagem de Nossa Senhora para a dinâmica. Recortes de fotografias de 
jornal, de revistas ou de outros impressos. Um aparelho toca CD).

Animador: Queridos amigos, bem-vindos! Uns aos outros nos acolhamos, 
pois, quando rezamos juntos, formamos uma única família. Iniciemos em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

CANTO – ENVIA TEU ESPÍRITO, SENHOR (n. 1) OU OUTRO À ESCOLHA.

Animador: A Quaresma é um tempo especial de oração. É tempo de reatar 
os laços de amizade, que porventura tenham se rompido.

Leitor 1: Ao responder à pergunta de Jesus, se o amava, o apóstolo Pedro 
disse: Senhor, tu sabes tudo. Sabes que te quero bem (Jo 21,17).

Leitor 2: Vamos também nós declarar uns aos outros que somos amigos e 
que nos queremos bem. Voltando-se para quem está a seu lado, diga-lhe: 
‘Quero ser teu amigo, pois te quero bem!’. Depois disso dê um abraço na 
pessoa. (Tempo).

CANTO: Vem amigo, vem. Vem para entregar esse coração que Deus te 
deu para amar não para odiar. Vem abre teus braços até aquele que está 
lá. Vem abre teus braços ao teu irmão ao teu amigo.

Animador: Deus sempre faz o bem. Quem pratica o mal age diretamente contra 
Deus e contra o seu semelhante. Quem pratica o mal é uma pessoa triste.

Leitor 1: Por meio de sua Palavra, Deus nos conduz pela mão. Fechemos por 
um instante os olhos e deixemo-nos guiar pela sabedoria eterna de Deus. 
Ele nos fala:

Leitor 2: Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a 
fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os 
pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. 
Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte 
de ninguém – oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis! (Ez 18,30).

Continuemos com os olhos fechados e ouçamos novamente o mesmo 
texto.
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CANTO: Te amarei, Senhor! Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de 
ti (2x).

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de João 21,15-19, em pé. (Depois 
de ler uma vez, faz-se um momento de silêncio e 
se lê novamente). 

Leitor 1: Acompanhemos a Leitura Orante 
guiados por Dom José Antônio Peruzzo. 
Ouviremos três faixas do CD na seguinte 
sequência: FAIXA 9, FAIXA 13 e FAIXA 10. 

(Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer alguns minutos de 
partilha sobre a oração).

TESTEMUNHO – SERVIR AO IRMÃO 

A comunidade em que vivo é pequena e, quando alguém precisa de 
doadores de sangue, são os familiares que devem procurar voluntários que 
supram essa necessidade, às vezes batendo de porta em porta, justamente 
quando a família está envolvida em sofrimentos.

Esse fato nos sensibilizou e fez com que nós, alunos de uma escola, 
trabalhássemos um ano inteiro para resolver tal questão. Conseguimos 
uma lista grande de doadores voluntários e levamos seus nomes ao hospital 
local para que possam ser chamados quando houver necessidade para 
qualquer pessoa (Buenos Aires – Argentina).

Esse testemunho está no site do Projeto Escolas – Cultura do Encontro 
(Scholas Ocurrents) que reúne milhares de colégios em todo o mundo e que 
tem o Papa Francisco como fundador.

ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE – DINÂMICA

(Espalhar sobre o chão os recortes de fotografias de jornal, de revistas ou de 
outros impressos). 

Leitor 2: A Bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá recorda a missão do 
cristão: Cristo está presente naqueles que ninguém emprega, que ninguém 
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cuida, que têm fome, que estão nus, que não têm casa. Estes parecem 
inúteis ao Estado e à Sociedade; ninguém tem tempo para lhes dar. 
Compete a nós, cristãos, a vocês e a mim, procurá-los e ajudá-los. Eles estão 

7
lá para que nós os encontremos . 

Animador: Vamos olhar as fotografias que foram recortadas. Num bater de 
olhos o que nos dizem? Dá para imaginar quem é rico e quem é pobre? Qual 
será o sonho de Deus para cada um desses rostos? Quem dentre esses seria 
mais valorizado na sociedade? Será que essas pessoas dedicam tempo para 
Deus ou elas não têm tempo para Deus? (Tempo para responder às perguntas 
livremente). 

CANTO: Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida 
plenamente! (2x)

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 1: A Igreja tem olhado com muito carinho para as famílias. A nossa 
oração será feita por uma mãe, um pai e depois por todas as famílias. 

ORAÇÃO DE UMA MULHER DE MADAGASCAR

Mulher: Senhor, dono das panelas e das marmitas. Não posso ser a santa 
que reside num convento. Não posso bordar toalhas para vosso altar; 
então, que eu seja santa aos pés do fogão. Que vosso amor esquente a 
chama que acendi e faça calar minha vontade de lamentar minha 
miséria.

Eu tenho as mãos de Marta, mas quero também ter a atenção de Maria. 
Quando eu lavar o chão, lavai, Senhor, os meus pecados. Quando eu puser 
na mesa a comida, comei também, Senhor, junto conosco. É ao meu Senhor 
que eu quero servir, servindo a minha família. Amém.

SÚPLICA DE UM PAI

Homem: Dá-me, Senhor, a simplicidade de uma criança e a consciência de 
um adulto. Dá-me, Senhor, a prudência de um astronauta e a coragem de 
um salva-vidas. Dá-me, Senhor, a humildade de um varredor de rua e a 

7CNBB, Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2015. Fraternidade: Igreja e Sociedade, Edições 
CNBB, 2013, pp. 152 e 153.
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paciência de um doente. Dá-me, Senhor, o idealismo de um jovem e a 
sabedoria de um ancião. Dá-me, Senhor, a disponibilidade do bom 
samaritano e a gratidão do necessitado. Dá-me, Senhor, tudo que de bom 
eu vejo em meus irmãos, a quem cumulaste com os teus dons.

Faze, Senhor, que eu seja imitador de teus santos; que eu seja como tu 
queres: perseverante como o pescador e esperançoso como o cristão. Que 
eu sempre permaneça no caminho de teu Filho e no serviço dos irmãos. 
Amém.

Animador: Levantemos a mão direita e, juntos, recitemos a oração a 
seguir: 

Ó Maria, Mãe de Jesus e nossa: / Nós te consagramos a nossa família. / 
Mãe querida, intercede junto a teu Filho por nós / para que o amor entre 
nós seja sincero. / Não permitas que nenhum dos nossos filhos se perca. / 
Acompanha-os com o teu olhar materno. / Não permitas que os pais se 
enveredem por caminhos errados. / Tudo isso te pedimos / porque em ti 
confiamos. Amém. 

CANTO: Abençoa Senhor as famílias amém. Abençoa, Senhor a minha 
também (2x).

GESTO CONCRETO

Leitor 2: Dedicar tempo para estar em família. Quem sabe fazer um passeio, 
uma caminhada ou até mesmo tomar um sorvete juntos. Se existe amor, 
tudo se transforma em oração.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Visita, Senhor, esta casa e afasta toda presença do mal e do 
pecado. Nela habitem teus santos anjos para nos guardar na paz e a tua 
bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

CANTO – SENHOR, SE TU ME CHAMAS (n. 10) OU O HINO DA CF (n. 20).

Atenção ao material que será necessário para a 
dinâmica do próximo encontro.
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SEXTO ENCONTRO – CELEBRAÇÃO PASCAL
Ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho (Lc 24,32).

Campanha da Fraternidade: Igreja e Sociedade

(Material: Preparar cartazes (ou qualquer outro tipo de papel) com as seguintes 
frases do Evangelho de São João: Eu sou o pão da vida (Jo 6,35) / Eu sou a luz do 
mundo (Jo 8,12) / Eu sou a porta das ovelhas (Jo 10,7) / Eu sou o bom pastor (Jo 
10,11) / Eu sou a ressurreição e a vida (Jo 11,25) / Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida (Jo 14,6) / Eu sou a videira verdadeira (Jo 15,1) / Antes que Abraão existisse, 
Eu sou (Jo 8,58) / Se não crerdes que Eu sou, morrereis nos vossos pecados (Jo 
8,24). Além dos cartazes, será necessário um aparelho toca CD.

Animador: Queridos amigos, bem-vindos! A Ressurreição de Jesus é a 
grande notícia para todos nós. No encontro de hoje, vamos acompanhar, 
pelo Evangelho de Lucas, a manifestação de Jesus aos discípulos de Emaús. 
Saudemos juntos a Trindade Santa: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. (Pode ser cantado).

Uma pessoa da família: Peçamos a luz do Divino Espírito Santo, para que 
possamos entender e viver melhor o que iremos celebrar neste encontro. 
Rezemos juntos: 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, 
e renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos 
sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 

CANTO – NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS (n. 8) OU OUTRO À ESCOLHA.

Leitor 1: Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Deus se sobrepôs à morte. 
Por isso, Jesus pode dizer: Quem crer em mim, jamais morrerá (Jo 11,25). 

Fechando por um instante os olhos e em atitude de escuta, ouçamos:

Leitor 2: Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos 
amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a 
vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos! Deus nos ressuscitou com 
Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Cristo (Ef 2,4-6).
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Continuemos com os olhos fechados e ouçamos novamente o mesmo texto.

CANTO: Que alegria, Cristo ressurgiu! No Evangelho Ele vai falar. 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão sua Palavra vamos aclamar. 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a nossa Bíblia e 
acompanhar a leitura do Evangelho segundo Lucas 
24,13-35, em pé. Quem não tiver a Bíblia, 
acompanhe com quem está ao lado. (Depois de ler 
uma vez, faz-se um momento de silêncio e se lê 
novamente). 

Animador: Acompanhemos a Leitura Orante 
guiados por Dom José Peruzzo. Ouviremos três faixas 
do CD na seguinte sequência: FAIXA 11, FAIXA 14 e 
FAIXA 12. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver 
tempo, fazer uns três minutos de partilha sobre a oração).

DINÂMICA – EU SOU

(Espalhar os cartazes sobre a mesa).

Leitor 1: No Antigo Testamento, Deus havia encarregado Moisés de 
convencer o Faraó do Egito a libertar o seu povo. No entanto, antes de 
libertar os israelitas, Moisés precisava ter o apoio deles. 

Leitor 2: Então, Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser: O 
Deus de vossos pais enviou-me a vós e eles me perguntarem: Qual é o nome 
de Deus?, que devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou 
(Ex 3,13-14).

Todos: O nome de Deus é ‘Eu sou aquele que sou’.

Leitor 3: Séculos depois, Jesus estava no Horto das Oliveiras e vieram os 
soldados para prendê-lo. Ele perguntou: A quem procurais? Responderam: 
A Jesus, o nazareno. Ele disse: Sou eu. Quando Jesus disse 'Sou eu', eles 
recuaram e caíram por terra (Jo 18,4-5). 

Todos: Os soldados sentiram o impacto das palavras de Jesus, quando Ele 
se apresentou com seu nome divino.
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Animador: ‘Eu sou, sou eu’ é o nome de Deus. No Apocalipse, Deus diz de si 
mesmo: Eu Sou o Alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que há de vir (Ap 1,8).

Agora, cada um de nós, um por vez, vai se levantar, escolher um dos 
cartazes, pegá-lo na mão e fazer uma breve oração espontânea ligando-a à 
frase escrita no cartaz. Exemplo: ‘Jesus, tu és o meu pastor!’, quando o 
cartaz falar sobre o Bom Pastor. (Tempo para dinâmica).

CANTO – PELOS PRADOS E CAMPINAS (n. 5).

TESTEMUNHO – A IRMÃ ROBERTA NO HOSPITAL

Animador: A Campanha da Fraternidade fala sobre a Igreja e a Sociedade. 
Milhões de católicos realizam ações sociais, de modo especial para as 
pessoas rejeitadas pela sociedade.

Jovem: Escreveu-nos um padre: Alguns anos atrás fui chamado a um 
hospital não para atender algum doente, mas para celebrar uma Santa 
Missa em ação de graças pelos 38 anos de serviços prestados, naquele 
local, pela Irmã Roberta.

Enquanto eu celebrava a missa, dentro de mim fui tomado por uma imensa 
gratidão a Deus. Gratidão por Ele ter dado à Irmã Roberta um coração tão 
grande e cheio de amor para com os doentes e que ela, naquele momento, 
representava milhões de pessoas da Igreja Católica que, espalhadas pelo 
mundo, fazem a mesma coisa. Nenhuma televisão faz reportagens; 
nenhum jornal relata nos seus artigos os gestos dessas pessoas que 
estendem o coração bondoso de Jesus pelos séculos afora. No entanto, seus 
nomes estão escritos no céu!

Quando alguém encontra a Irmã Roberta pelos corredores do hospital não 
consegue imaginar a história de Deus carregada por aquelas mãos. Já não 
são somente 38 anos, pois ela continua morando e trabalhando lá até o dia 
de hoje. Em 23 de agosto de 2014, ela celebrou o Jubileu de Ouro no 
Hospital! 

CANTO: Desamarrem as sandálias e descansem! Este chão é terra santa, 
irmãos meus! Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem 
a esperança no Senhor.
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MOMENTO DAS PRECES

Leitor 1: Um dia foi perguntado a um bispo como era seu costume de rezar. 
Ele respondeu: Eu rezo conversando com Jesus. Quando Jesus diz: Eu sou a 
luz do mundo, eu rezo: ‘Ok, Jesus, eu te aceito como Luz do mundo e 
também como minha luz’. 

Então digamos juntos: Jesus, tu és nossa luz e salvação.

–  Quando o cansaço é grande, nós te dizemos.

–  Quando lá em casa as coisas não andam bem, nós te dizemos.

–   Quando nos sentimos desanimados, nós tem dizemos.

–  Quando a preocupação com os filhos é grande, nós te dizemos.

(Os membros do grupo podem acrescentar outras invocações).

Leitor 2: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso...

CANTO – JESUS CRISTO É O SENHOR (n. 19).

GESTO CONCRETO

Leitor 3: Amar com sinceridade as pessoas para que em nosso rosto se 
manifeste a alegria da Ressurreição de Jesus. 

ORAÇÃO FINAL

(Recolocar os cartazes sobre o chão ao centro caso tenham sido recolhidos).

Animador: Encerrando o nosso encontro, vamos nos dar as mãos 
formando um único círculo (se possível). Em seguida, acompanhemos em 
silêncio a recitação de alguns versículos do Salmo 72.

Um jovem: Seu nome dure para sempre, diante do sol permaneça seu 
nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra e todos os povos vão 
proclamá-lo feliz. Bendito o Senhor, Deus de Israel, o único que faz 
prodígios! E bendito o seu nome glorioso para sempre. Da sua glória se 
encha toda a terra. Amém.

Animador: Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós.

O Senhor nos abençoe e nos guarde. Volte sobre nós a sua face e nos dê a 
sua paz. Em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.

CANTO – A TUA TERNURA (n. 11) OU NOVO SOL BRILHOU (n. 17).
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VIA SACRA

Instruções para a Via Sacra

Dispor de uma cruz que será solenemente trazida, ladeada por duas pessoas, com 
velas acesas. Se for oportuno, pode-se rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria no 
final de cada estação. As pessoas que têm o livrinho em mãos compartilham-no 
com outras que não dispõem dele. Realize-se a Via Sacra usando, se possível, um 
microfone sem fio, a fim de que todos possam escutar e rezar com devoção. Os 
cantos opcionais podem ser eventualmente saltados.

Em cada estação, pedimos a todos que permaneçam ajoelhados até o término da 
frase bíblica. 

CANTO: A nós descei, Divina Luz (2x). Em nossas almas acendei o amor, o 
amor de Jesus (2x). 

Animador: Queridos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Para 
iniciarmos a Via Sacra recolhamo-nos em silêncio a fim de mergulharmos 
nos mistérios de Deus revelados nos gestos de Jesus naquele dia em que Ele 
foi crucificado. 

Pedimos que todos acompanhem o grupo aproximando-se das estações e 
se ajoelhando nos momentos indicados.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a luz e a força 
divina que brotam do mistério pascal estejam conosco! Bendito seja Deus, 
que nos reuniu no amor de Cristo! 

CANTO: Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor (2x). 

Leitor 1: Via Sacra significa 'caminho sagrado'. Existe o 'dia santo', a 
'semana santa' , a 'Terra Santa'... A Via Sacra é o 'caminho santo'. Rezar a Via 
Sacra significa colocar os nossos pés onde Jesus colocou os seus. Caminhar 
pela Via Dolorosa de Jesus é trilhar a sua estrada para nos encharcar dos 
seus sentimentos, do seu amor e da sua santidade. 

Todos: Jesus, nós aceitamos a sua veste de humildade e de serviço.

Leitor 2: As estações da Via Sacra significam as paradas que Jesus teve em 
sua Via Dolorosa. Aquele trecho inteiro percorrido por Jesus, no silêncio de 
seus passos, é santo; todos os seus passos são santos. Nas paradas, porém, 
aconteceram fatos que nos revelam faces novas do mistério de Deus.
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Todos: Em seus passos e em cada estação se revela um gesto divino de amor.

Leitor 3: Nós também vamos parar. Em cada estação imaginaremos o que 
aquelas pessoas viveram no seu encontro com Jesus. Mesmo tão longe no 
tempo e no espaço, nós podemos nos aproximar do que elas sentiram. A 
linha de continuidade é dada pelo próprio ser humano, que é o mesmo de 
sempre: ao receber um gesto sincero de amor, deseja retribuir amor.  

Todos: Jesus, o seu amor contagiou o mundo inteiro!

CANTO: Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, 
juntos andemos. Eis o tempo de conversão!

PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos!

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que é chamado o Cristo? 
Todos gritaram: seja crucificado! (Mt 27,22). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Pelos relatos do Evangelho sabemos que Pilatos gostava de passar 
boa impressão de si: dava ao povo até a oportunidade de escolher um preso 
a ser solto por ocasião da Páscoa. Naquele dia foi escolhido Barrabás.

Leitor 2: O nome daquele preso, Barrabás, em hebraico, é formado por 
duas palavras: Bar (filho de), abbá (Paizinho, Deus). O nome Barrabás, 
portanto, indicava que aquele preso era o filho de Deus. No entanto, era 
Jesus quem por primeiro tinha chamado Deus de Abbá, que significa 
Paizinho (Mc 14,36). Era Jesus quem tinha revelado o rosto bondoso de 
Deus Pai. Nessa troca de Jesus por Barrabás, percebe-se que, para 
condenar Jesus, houve uma mentira organizada.

Todos: O povo pediu para libertar a mentira e crucificar a Verdade.

Leitor 3: A mulher de Pilatos mandou a seu marido um recado: Não te 
envolvas com esse justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa 
dele (Mt 27,19). Todos sabiam que Jesus era justo. Todos sabiam que Ele era 
coerente e sincero. Pilatos não exerceu a justiça, pois o Evangelho afirma 
que ele sabia que Jesus tinha sido entregue por inveja (Cf. Mt 27,18). 
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Todos: Senhor Jesus, / os gritos 'seja crucificado!' / devem ter doído aos teus 
ouvidos. / Ser rejeitado dói. / Sentir-se sozinho dói. / Sentir-se odiado dói 
muito. / Mas aquelas flechas envenenadas de ódio não foram devolvidas a 
quem as atirou / pois o teu coração, que é a casa do amor, recolheu todas / e 
derramou sobre elas o óleo do perdão, mesmo sendo injustiçado.

Animador: Jesus manso e humilde de coração. Todos: Fazei o nosso 
coração semelhante ao vosso.

Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador! (2x).

SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS CARREGA A CRUZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção 
ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota (Jo 19,17). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Tendo sido decretada a sentença injusta de condenação, trazem e 
apresentam para Jesus uma trave de madeira, que se torna a sua cruz. Até 
então, aquele era apenas um pedaço de madeira morta que, cortado do 
tronco, não possuía mais nenhuma seiva. Mas ao tocar o corpo santo de 
Jesus, readquire vida, e se torna 'lenho santo'.

Todos: Senhor, onde tu estás ressurge a vida; onde tu passas tudo floresce.

Leitor 2: A presença de Jesus transforma tudo. O caminho para Ele 
percorrer é pensado, traçado por alguém, nos mínimos detalhes. O ponto 
de chegada, não por acaso, fica fora da cidade. A Jerusalém que está dentro 
dos muros é a 'cidade santa'. Mas Jesus vai para fora da cidade, e assim leva 
Deus lá aonde os homens pensavam que Ele não iria. 'Ele próprio' diz o 
Evangelho, leva a cruz até lá.

Todos: Senhor Jesus, / o teu sangue foi derramado no território dos 
pecadores. / Tu vieste com a tua cruz na minha direção. / Eu sou pecador, 
mas o teu perdão me purifica. / A amizade contigo me torna santo. 
Obrigado, Senhor Jesus.

CANTO: Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É 
grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração.
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Animador: Sagrado Coração de Jesus. Todos: Tende piedade de nós e do 
mundo inteiro.

Canto: Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu 
amor! (2x).

TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas 
iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele, e fomos curados 
graças às suas chagas (Is 53,5). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Na verdade, é como se a queda ficasse espreitando o momento 
oportuno para derrubar cada um de nós. Todo ser humano cai. Mais cedo 
ou mais tarde cai. Você já caiu? Caiu mais de uma vez? Foi levantado por 
alguém ou se ergueu sozinho? Alguns, orgulhosos, não admitem que 
possam cair: no entanto, quanto mais alto se colocam, maior será o seu 
tombo! A soberba derruba. A vaidade cai. A mentira tem perna curta.

Todos: Senhor, tu caíste por misericórdia e para, lá de baixo, nos erguer.

Leitor 2: Jesus Cristo não suporta o peso da cruz e cai. A Palavra de Deus 
enfatiza que Jesus caiu em nosso lugar. Ele bem poderia se negar a 
continuar a Via Dolorosa, afinal Ele não havia pecado e não devia nada a 
ninguém. Ele levantou-se sozinho.

Leitor 3: Cair e levantar. A minha queda derruba a mim mesmo. Derruba as 
pessoas ao meu redor. Derruba a Igreja e contribui para esmagar o próprio 
Jesus. O contrário também é verdade: quando vivo a minha fé, quando sou 
atuante na comunidade e me lanço em missão, eu elevo a comunidade, 
sustento a Igreja e carrego a humanidade em meus braços. 

Todos: Senhor Jesus, / o peso da cruz te faz cair por terra. / O peso do 
nosso pecado te derruba ao chão. / As nossas mentiras te esmagam. / As 
nossas vaidades te castigam. / No entanto, Senhor, precisamente neste 
momento em que revivemos a tua Via Sacra / as tuas chagas nos curam e o 
teu amor nos renova. 
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Animador: Senhor Deus de amor e misericórdia. Todos: Tende compaixão 
de nós e do mundo inteiro.

Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação! (2x).

QUARTA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA SUA MÃE

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Simeão disse a Maria, a mãe do Menino: uma espada há de 
atravessar-lhe a alma (Lc 2,35). (Levantemo-nos).

Leitor 1: A profecia de Simeão, pronunciada 33 anos antes, agora se 
cumpre. Deviam estar vivas também, no coração de Maria, as palavras do 
anjo: Não tenhas medo, Maria (Lc 1,30). O tempo entre aquele primeiro 
momento e o atual é preenchido por trechos lindos de vida e de 
lembranças. Mas as lembranças vão dando espaço à dura realidade da cruz. 

Todos: A espada de dor atravessa lentamente a alma da mãe. 

Leitor 2: De repente, a mãe e o filho se encontram na Via Dolorosa. Para as 
pessoas ao redor, os dois são vistos como coitados. Mas para Maria, Jesus é 
o rosto fiel de Deus. Para Jesus, ela é o ser humano no seu mais alto grau. A 
humanidade não sabe, mas os dois são a verdadeira luz na escuridão. Aos 
olhos humanos os dois são uma única ferida. Aos olhos de Deus, os dois são 
a seiva que revitaliza o mundo. 

Todos: Senhor Jesus, / hoje te pedimos pelas mães / que sentem 
atravessar sua alma por uma espada afiada / quando percebem que seus 
filhos estão se perdendo. / Jesus, fortalecei o coração dessas mães / para 
que se tornem firmes na fé, como o coração de Maria.

CANTO: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem (2x).

Animador: Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Todos: Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo.

Canto: Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada, com seu Filho em 
aflição. (2x).



33

QUINTA ESTAÇÃO: SIMÃO CIRENEU AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ 

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: A vocês foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, 
mas também de sofrer por Ele (Fil 1,29). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Simão de Cirene passava caminhando por ali naquele momento. 
Aproximou-se, talvez por curiosidade, pois sempre que acontece um 
acidente pelo caminho nós queremos ver de perto o que está acontecendo. 
Simão se aproximou e foi forçado a ajudar Jesus. Ao se sujar com o sangue 
de Jesus, ele não imaginava que aquele era o sangue que lava o mundo 
inteiro.

Todos: Senhor, fazei que não tenhamos vergonha de 'sujar as mãos' com 
quem sofre.

CANTO OPCIONAL: Quero ser pro meu irmão a imagem dele, meu irmão 
que até nem tem o necessário pra ter paz. Quero ser pro meu irmão a 
resposta dele, eu que vivo mais feliz e, às vezes, tenho até demais.

Leitor 2: Simão Cireneu recebe a cruz das próprias mãos de Jesus. Podemos 
imaginar Jesus soltando a cruz e entregando para Simão. Podemos imaginar 
também a profundidade do olhar carinhoso de Jesus por aquele homem 
que se dispôs a ajudá-lo. Os dois teriam trocado algumas palavras? Não 
sabemos. Só sabemos que os gestos de Jesus comunicam Deus para Simão. 
Tempos depois, o evangelista Marcos escreverá que os filhos de Simão 
Cireneu participam da comunidade dos discípulos de Jesus (Cf. Mc 15,21).  

Todos: Senhor Jesus, / não permitas que eu me desvie de quem sofre. Não 
permitas que eu invente desculpas para escapar de quem precisa de mim. 
/ Ensina-me a fazer em minha vida gestos humildes / em favor dos pobres, 
/ pois, debaixo do rosto de cada pessoa / esconde-se a tua face. 

Animador: Doce coração de Jesus. Todos: Sede o meu amor e a minha salvação!

Canto: No caminho do Calvário, um auxílio é necessário, não lhe nega o 
Cireneu! (2x).
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SEXTA ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Faz brilhar sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Confiando na tua 
justiça, eu contemplarei a tua face; ao despertar, saciar-me-ei com a visão 
de tua imagem (Sl 4,7; 16,15). (Levantemo-nos).

Leitor 1: 'Vera ícona', ou seja, verdadeira imagem. Este é o significado do 
nome daquela que se compadeceu de Jesus e lhe enxugou o rosto. O que 
Ele poderia oferecer, naquele momento, em retribuição por tão linda 
atitude? A sua verdadeira face! Jesus quis nos deixar esta preciosa 
mensagem: sempre que, de alguma forma, eu lhe enxugar o rosto, sua 
fisionomia se estampará em minha alma. 

Todos: Em cada gesto de amor se revela o rosto de Cristo. 

Leitor 2: O gesto de Verônica é repetido infinitas vezes na Igreja. Os filhos da  
Igreja vão contra a mentalidade do descartável no mundo e se aproximam 
das pessoas sofridas. As Pastorais da Igreja limpam, enxugam, acariciam o 
rosto de Jesus e sobre a Igreja inteira resplandece a imagem de Cristo. 

Todos: Senhor, ajuda-me a procurar o teu rosto. / Não permitas que eu 
cruze os braços quando alguém precisa de mim. / Não deixes que eu me 
esconda para não atuar nas pastorais da tua Igreja. / Dá-me a graça de 
participar com entusiasmo da comunidade. / E que eu possa 
experimentar o encontro contigo. Amém. 

Animador: Rosto iluminado de Deus. Todos: Resplandeça em nós o teu amor.

Canto: Eis o rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, que no pano 
apareceu! (2x).

SÉTIMA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 
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Animador: Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao 
matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. O Senhor torna 
firmes os passos do homem. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o 
Senhor o sustenta pela mão (Sl 36,23-24). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Recordamos essas palavras do Salmo ao contemplar Jesus, que cai 
pela segunda vez. Apesar do auxílio do Cireneu, o peso da cruz vai se 
tornando esmagador. Quem, ao cair pela segunda vez, naquelas 
circunstâncias, não se deixaria permanecer no chão? Era a oportunidade 
para desistir.

Todos: Senhor, não permitas que desistamos no meio do caminho.

Leitor 2: A Campanha da Fraternidade deste ano fala do relacionamento da 
Igreja com a Sociedade. A sociedade brasileira é marcada pelo serviço da 
Igreja aos necessitados: a Igreja criou associações para educar as crianças, 
suprir a fome, atender os doentes, construiu lar para crianças abandonadas 
e lugar seguro para os idosos. As Santas Casas de Misericórdia, as 
Conferências Vicentinas, os orfanatos, os colégios, as clínicas, os hospitais e 

8
assim por diante . 

Todos: Senhor Jesus Cristo, / por meio da Igreja, tu amparas os teus filhos 
mais frágeis. / Não permitas Jesus, / que a tua Igreja desista de servir o 
pobre, / o aflito e aquele que não encontra sentido para a vida. / Ensina-
nos a olhar para ti / e não desanimarmos diante das críticas. Amém.

Animador: Coração de Jesus que tanto me amais. Todos: Fazei que vos ame 
cada vez mais.

Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador! 
(2x).

OITAVA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA AS MULHERES E AS CONSOLA

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

8 CNBB, Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2015. Fraternidade: Igreja e Sociedade, Edições 
CNBB, 2013, p. 25.
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Animador: Seguia-o uma multidão de homens, bem como de mulheres que 
batiam no peito e choravam por Ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e 
disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai por vós mesmas 
e por vossos filhos (Lc 23,27-28). (Levantemo-nos).

Leitor 1: A tragédia pela qual Jesus passa não o impede de olhar com amor 
para as pessoas. Jesus primeiro encontrou sua Mãe, depois Simão Cireneu, 
Verônica, e agora aquelas piedosas mulheres. O evangelho, ao dizer 
'piedosas', indica que eram mulheres de fé. A todos Ele ama de modo 
pessoal. 

Todos: Senhor,  de ti aprendemos que a dor não nos impede de amar.

Leitor 2: É impressionante como, mesmo muito ferido, e já em seu caminho 
para a morte, Jesus não parou de amar concretamente as pessoas que dele 
se aproximavam. Ele teria motivos para brigar com os soldados; teria toda 
razão de ficar resmungando, reclamando, ou se fazendo de vítima. Não! 
Jesus não chama a atenção sobre si. Ele diz para as mulheres: Não choreis 
por mim.

Todos: Senhor Jesus, / não foi por acaso / que as mulheres que se 
aproximaram de ti eram mães e avós. / Toda mulher-mãe, toda avó / 
carrega em si / um reflexo do amor divino / e sabe, como ninguém, doar a 
vida até o fim. Não permitas Jesus que nenhuma mãe trate mal seus 
filhos. Amém.

CANTO OPCIONAL: Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a 
você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, 
um traço de Deus Maria deixou, um sonho de Mãe Maria plantou, pro 
mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus 
caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, 
Ave Maria (2x).

Animador: Meu Jesus misericórdia. Todos: Doce coração de Maria 
intercedei a Deus por nós. 

Canto: Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus 
consolador! (2x).
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NONA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Eram na verdade os nossos sofrimentos que Ele carregava. 
Eram as nossas dores que levava às costas. E a gente achava que Ele era um 
castigado (Is 53,4). (Levantemo-nos).

Leitor 1: As três quedas de Jesus têm algo a ver com as três tentações do 
demônio que Ele rejeitou. Jesus venceu as tentações, mas nós, muitas 
vezes, caímos nelas. O Apóstolo Pedro pede que estejamos atentos, pois o 
nosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem 
devorar. Resisti-lhe, firmes na fé (1Pd 5,8-9a).

Todos: Jesus, não nos deixes cair em tentação. 

Leitor 2: Hoje muitas pessoas estão se arrebentando. Muitos homens e 
mulheres até perderam a fé. Há pessoas que vivem como se Deus não 
existisse. Pessoas que só pensam em dinheiro. Vivem em função do 
trabalho. Muitas estão caindo nas tentações modernas: da geladeira cheia e 
do desperdício de alimentos, do travesseiro preguiçoso, da televisão e da 
internet lotados de pornografia.

Todos: Ajuda-me, Jesus, a não cair nas garras do mal, do pecado e de uma 
vida sem responsabilidade. / Jesus, muitas vezes, faço de conta que sou 
cristão, mas não sou. / Não sou verdadeiro: digo uma coisa, mas faço 
outra. / Vou à missa ao domingo, mas durante a semana, muitas vezes, 
vivo como pagão. / Não permitas, Jesus, que eu continue vivendo assim.

CANTO OPCIONAL: A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, 
meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e 
meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me 
abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar 
o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.

Animador: Pela sua dolorosa paixão. Todos: Tende misericórdia de nós e 
do mundo inteiro.

Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da 
Cruz! (2x).
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DÉCIMA ESTAÇÃO: JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Os soldados pegaram as suas vestes e as dividiram em quatro 
partes: uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só 
de cima a baixo. Disseram: não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte 
para ver de quem será (Jo 19,23-24). (Levantemo-nos).

Leitor 1: A humilhação de Jesus é total. Arrancar a roupa de uma pessoa em 
público é total falta de respeito. Jesus é ridicularizado. Despojado de tudo. 
Ofendido em sua dignidade, além de estar ferido do alto da cabeça até a 
planta dos pés. Podem até zombar dele, sortear sua roupa, mas Ele é um 
homem livre, íntegro e maduro.

Todos: Senhor Jesus, tu nos enriqueceste com a tua pobreza.

Leitor 2: Quatro são os cantos da terra e em quatro se repartem os seus 
pertences. É um belo símbolo da expansão da mais alta das obras de Jesus, 
a Santa Igreja, que se espalhou pelo mundo inteiro.

Leitor 3: A Pastoral da Criança, do Menor, da Saúde, dos Pescadores e do 
Povo de Rua; a Pastoral do Idoso, do Migrante, do Indígena e Carcerária 
são apenas alguns exemplos do carinho de Deus que cuida, cura, veste, 
visita e sustenta os seus filhos necessitados, imagem e semelhança de 
Jesus despido. É a Igreja que se dedica à sociedade.

Todos: Senhor Jesus, / muitas vezes, sinto vergonha da minha ambição 
por possuir coisas. / Ensina-me a repartir com os necessitados. / Não 
permitas que eu roube de ninguém, nem mesmo um centavo. / Não 
permitas que eu prejudique alguém. / Ensina-me que, para ser feliz, / é 
preciso ser uma pessoa aberta e doar a si mesma. 

Animador: Meu Jesus, perdão e misericórdia. Todos: Pelos méritos de 
vossas santas chagas. 

Canto: Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, eu vos vejo, meu 
Jesus! (2x).
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DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 

bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? (Mc 15,34). 
(Levantemo-nos).

Leitor 1: As mãos que levantaram a filha de Jairo ressuscitando-a (Mt 9,25) 

agora estão pregadas. Os belos pés daquele que anuncia a paz (Is 52,7) 

estão transpassados. Aquele rosto de ternura, o mais bonito dos filhos dos 

homens (Sl 45,3) está desfigurado e irreconhecível. 

Todos: Ele era o filho do dono da vinha que veio para o que era seu.

Leitor 2: Totalmente inesperado, um grito sai dos lábios de Jesus: Meu 

Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita. Até aquele 

momento Ele se mantinha em silêncio.  

Leitor 3: Então, as dores físicas são superadas por uma dor maior: é o 

vazio espiritual de alguém que tem sede de Deus. Ele carregou sobre si 

todos os nossos pecados. Esse peso indefinível o afundou 

espiritualmente e Jesus se sentiu longe do Pai. Mesmo diante disso tudo 

Jesus não parou de amar. 

Todos: Senhor Jesus, / tu nos ensinas que o amor verdadeiro / se mantém 

mesmo quando tudo cai. / Tu nos ensinas que carregar a cruz contigo 

significa amar até o fim. / Contigo aprendemos a carregar a cruz e 

renunciar a nós mesmos / em benefício dos outros.

CANTO: Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei, disse o Senhor (2x). 

Animador: O amor de Deus é eterno. Todos: A sua misericórdia não 

faltará.

Canto: Sois por mim na Cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira 

e com furor! (2x).



40

DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ 

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 

bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o 

meu espírito. Dizendo isso, expirou (Lc 23,46). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Jesus é atirado violentamente sobre a cruz e pregado com longos 

cravos que rasgam a carne e os nervos. E mesmo não sentindo o presença 

do Pai, Ele reza a Deus pelos algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não 

sabem o que fazem! (Lc 23,34). E morre. Jesus morre sem ter resposta 

alguma do Pai. Morre suspenso no vazio. Então desaparece na escuridão da 

mansão dos mortos. Ele bebe o fel e o ácido do pecado e da morte. 

Todos: Jesus crucificado vivificou toda a humanidade.

Leitor 2: Como é bom ouvir o médico dizer: 'Você está bem. Pode ir para a 

casa'. Ou o padre dizer: 'Vá em paz, você foi perdoado'. A minha dor e o meu 

pecado, Deus, mesmo longe no tempo e no espaço, apagou com a morte de 

Jesus. Só poderemos entender totalmente essa verdade na outra vida. 

Então veremos quanto é grande o amor de Deus por cada um de nós.

Todos: Senhor Jesus, / quem perde a vida pelo irmão, / ganha a vida de ti. 

/ Com a tua vitória sobre a morte / foi estendido sobre o universo inteiro / 

um manto branco / e brilhante como o sol. / Manto de misericórdia. / 

Quem se deixa tocar por esse manto / tem a vida para sempre. 

Animador: Jesus, eu confio em vós. Todos: Jesus, nós confiamos em vós.

Canto: Meu Jesus, por nós morrestes! Por nós todos padecestes, oh! que 

grande é vossa dor! (2x).

DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS É DESCIDO DA CRUZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 

bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!
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Animador: Tinha caído a tarde, e era véspera de sábado. Por isso, José de 
Arimateia, membro respeitado do Sinédrio, que também esperava o Reino 
de Deus, cheio de coragem foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos o 
entregou (Mc 15,42-45). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Depois da morte de Jesus, os gestos realizados, por pessoas 
amigas, são totalmente gratuitos. O amor gratuito é divino. O evangelho 
elogia a atitude de José de Arimateia: afirma que ele 'cheio de coragem' foi 
pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Quando o mal investe contra nós é preciso 
ter coragem para agir de modo diferente.

Todos: Mãe querida de Deus, / é inacreditável, mas o corpo de teu Filho 
não te pertence mais. / É Pilatos quem manda nele. / Assim, o Filho de 
Deus e tu Mãe Santíssima / estão submetidos a um governador cruel. / 
Que reversão da história! 

Leitor 2: O corpo de Jesus é descido da cruz com cuidado. Maria, com 
gestos revestidos de solenidade acompanha o desenlace final. São aquelas 
horas em que toda mãe se esquece de tudo. Olhar para aquele corpo sem 
vida é sentir a alma sendo continuamente transpassada por uma espada. É 
a noite escura da alma. 

Leitor 3: Mas, por que Deus pediu tanto para Maria? E como ela conseguiu 
responder a altura?

Todos: Mãe de Jesus e Senhora Nossa. / Foste a única entre todas as 
mulheres da terra / a viver só para Deus. / Em teu ser, Deus reinou do 
começo ao fim. / Por isso, a tua vida / é tecida de esperança. / Roga, Mãe do 
Céu, / que também nós sejamos contagiados pela verdadeira esperança. 

CANTO: Maria, o amor te escolheu para ser sustento e Mãe de todos nós. 
Maria, acolhe-nos amém. Acolhe-nos agora e sempre amém (2x). 

OU ENTÃO: Maria, guardavas tudo com grande atenção. Palavras e gestos 
de Cristo em teu coração. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus 
filhos que o Pai quer falar! (2x).

Animador: Nossa Senhora da Piedade. Todos: Rogai por nós que 
recorremos a vós.



42

Canto: Do madeiro vos tiraram, e à Mãe vos entregaram, com que dor e 
compaixão! (2x).

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO: JESUS É SEPULTADO 

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Jesus e o 
envolveram, com os perfumes, em faixas de linho, do modo como os judeus 
costumam sepultar (Jo 19,40). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Sepultar algum membro da família é bastante dolorido. Aquele 
pequeno grupo de pessoas com Maria, representa a Igreja de todos os 
tempos, que é chamada a acompanhar, com carinho, as famílias 
mergulhadas na dor. Vem a pergunta: Quem é a Igreja? A Igreja é cada um 
de nós aqui presente. Como tenho me relacionado com as pessoas que 
perderam entes queridos?

Todos: Senhor, eu quero compartilhar da dor de quem vive ao meu lado.

Leitor 2: O Evangelho conta que José de Arimateia comprou um lençol de 
linho (Cf. Mc 15,46). Bendito aquele dinheiro que foi transformado em 
lençol e carinho para Deus! 

Leitor 3: Ninguém imaginaria que aquele lençol levaria impresso em si, 
para sempre, as marcas da eternidade. No meio da noite a luz divina 
brilhou. Aquele lençol que envolvia o corpo de Jesus recebeu uma luz tão 
forte, tão intensa que em suas fibras, como um filme fotográfico, ficaram 
desenhados os traços de Jesus. 

Animador: Pela luz da Ressurreição que marcou aquele lençol temos como 
que uma fotografia do corpo humano e ressuscitado de Jesus. Esse lençol 
existe ainda hoje e se chama Santo Sudário.

Todos: Senhor, aquele dinheiro gasto por José de Arimateia / beneficiou 
toda a humanidade. / Obrigado, José de Arimateia! / Obrigado, Verônica! 
/ Obrigado, Simão Cireneu! Obrigado, Apóstolo João. / Obrigado, Maria, 
Mãe de Jesus.
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Animador: Obrigado, Zeladoras de Capelinhas! Obrigado, Ministros da 
Comunhão! Obrigado, Catequistas! Obrigado a todos e todas que se 
dedicam à Igreja. Os cristãos de ontem e de hoje fazem parte da mesma 
Igreja de Deus. Todos somos membros da sua divina família. E como é bom 
saber que a nossa oferta, os nossos esforços se eternizam no coração de 
Deus.

CANTO OPCIONAL: Obrigado, Senhor, porque és meu amigo. Porque 
sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das 
cores, e no mar que murmura, o teu nome a rezar. Escondido tu estás no 
verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar. Na sombra que 
abriga, na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar.

Animador: Obrigado, Senhor Jesus. Todos: Obrigado por tudo e para 
sempre.

Canto: No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam, do mistério 
da Paixão!

Observação: Segundo a tradição a Via Sacra termina na 14ª estação. Se for 
oportuno pode-se omitir a 15ª estação. Nesse caso, salta-se para a oração final. 

DÉCIMA QUINTA ESTAÇÃO: JESUS RESSUSCITOU

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Canto: Ele vive! Ele reina. Ele é Deus e Senhor (2x). 

Animador: Deus Pai não o abandonou na habitação dos mortos nem 
permitiu que a sua carne conhecesse a decomposição (Cf. At 2,31). 
(Levantemo-nos).

Leitor 1: Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Na manhã do domingo 
da Páscoa, o sepulcro estava vazio porque Deus Pai não abandonou Jesus 
na habitação dos mortos. 

Todos: Ficou comprovado que a última palavra sempre é de Deus.
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Leitor 2: Como ninguém presenciou a Ressurreição de Jesus, ela teve que 
ser testemunhada pelas aparições do Ressuscitado. Jesus se manifesta aos 
discípulos trazendo em suas mãos, pés e lado aberto as chagas. O que 
ressuscitou é o mesmo que morreu na cruz.

Leitor 3: As únicas marcas que a maldade humana conseguiu produzir em 
Deus são as marcas da violência. Assim, as primeiras palavras de Jesus no 
domingo de Páscoa são: A paz esteja com vocês (Jo 20,19). 

Animador: A Igreja do Brasil está dedicando este ano como 'ano da paz'. É 
mais uma contribuição da Igreja para a sociedade. Em cada santa missa nós 
rezamos:

Todos: Senhor Jesus Cristo, / que dissestes aos vossos apóstolos: / eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha paz. / Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; / dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. / Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.

Animador: Senhor Jesus Cristo. Todos: Fazei de nós instrumentos de vossa 
paz. 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Concluamos juntos a Via Sacra com a oração da Campanha da 
Fraternidade (última página do livrinho).

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

CANTO 

Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás! (2x). 

Brilhando sobre o mundo, que não vive sem tua luz, tu és um sol fecundo, 
de amor e de paz, ó cruz! (Refrão). 

Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança, na 
marcha para o Senhor! (Refrão). 

À sombra dos teus braços, a Igreja viverá; por ti, no eterno abraço, o Pai nos 
acolherá. (Refrão).
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CANTOS PARA OS ENCONTROS

1. ENVIA TEU ESPÍRITO, SENHOR
Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra (2x).
1.  Bendize minha alma ao Senhor. Senhor, meu Deus, como és tão grande.
2.  Como são numerosas as tuas obras, Senhor. A terra está cheia das tuas 
criaturas.

2. SEJA BEM-VINDO
Seja bem-vindo olélé, seja bem-vinda olálá. Paz e Bem prá você que veio 
participar (2x).

3. VEM, ESPÍRITO SANTO VEM, VEM ILUMINAR
Vem Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
Toda Igreja, vem iluminar. A nossa vida, vem iluminar. Nossas famílias, vem 
iluminar. Toda a terra, vem iluminar

4. SENHOR QUEM ENTRARÁ NO SANTUÁRIO
1.  Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o 
coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar (2x).
2.  Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó dá-me mãos limpas, e um 
coração puro, arranca a vaidade, ensina-me amar (2x).
3.  Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, Teu 
corpo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser (2x).

5. PELOS PRADOS E CAMPINAS
1.  Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a 
descansar. Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou. Minhas forças o 
Senhor vai animar 
Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o 
meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará.
2.  Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou. E pra sempre o seu nome eu 
honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre 
tenho em suas mãos.

6. A BARCA
Tu te abeiraste da praia. Não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres 
que eu te siga!
1.  Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, 
eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar.
2.  Tu sabes bem que em meu barco, eu não tenho nem ouro nem espadas, 
somente redes e o meu trabalho.
3.  Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que 
almeja seguir amando.
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7. MESTRE
1.  Mestre, bom é estarmos aqui reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. 
Mestre, reunidos no amor nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. 
E nós cantaremos a mesma canção unidos no mesmo coração (2x). 
2.  Mestre, ao sairmos daqui nós iremos teus passos seguir com sementes nas 
mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como 
irmãos. 

8. NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS
Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando 
vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. 
1.  Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, Ele sopra onde quer. Força 
igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. 
2.  Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um fogo 
que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida e que é luz. 

9. EIS-ME AQUI, SENHOR
Eis-me aqui, Senhor! (2x). Pra fazer tua Vontade pra viver do teu Amor (2x). Eis-
me aqui, Senhor!
1.  O Senhor é o Pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me enviou. Sou 
chamado a ser fermento sal e luz. E por isso respondi: aqui estou!
2.  Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e trovador da 
história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou!

10. SENHOR, SE TU ME CHAMAS
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: 
eis-me aqui (2x). 
1.  Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem 
temor. Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor. Profeta tu me chamas: vê, 
Senhor, aqui estou.
2.  Nos passos do teu Filho toda Igreja também vai, seguindo teu chamado de ser 
santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me chamas: 
vê, Senhor, estou aqui.

11. A TUA TERNURA
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A 
ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meu caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou 
ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
2.  A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre, ao sofredor, vou servir, 
esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nossa canção de 
esperança e de paz.
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12. DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
1.  Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, 
pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (2x). Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do 
céu entrar.
2.  Cristo, a luz do céu em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar, teu 
caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar.

13. DENTRO DE MIM

Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de 
mim também mora Jesus, que me ensina buscar o seu jeito de amar.

Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.

Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde eu deverei remar. Dentro 
de mim Jesus Cristo é o sol que me ensina buscar o seu jeito de sonhar.

14. AVE, CHEIA DE GRAÇA
Ave, cheia de graça! Ave, cheia de amor. Salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e 
nosso louvor (2x).
1.  Mãe do Redentor, rogai! Mãe do Salvador, rogai! Do Libertador, rogai por nós! 
Mãe dos oprimidos, rogai! Mãe dos perseguidos, rogai! Dos desvalidos, rogai por 
nós!
2.  Mãe dos despejados, rogai! Dos abandonados, rogai! Dos desempregados, rogai 
por nós! Mãe dos pescadores, rogai! Dos agricultores, rogai! Santos e doutores, rogai 
por nós!

15. O POVO DE DEUS
1.  O povo de Deus no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava.                    
O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também 
sou teu povo Senhor, e estou nessa estrada. Somente a Tua graça me basta e mais 
nada.
2.  O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo 
de Deus corria e cantava e nos seus louvores o poder proclamava. Também sou teu 
povo Senhor e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada.

16. SOMOS GENTE DA ESPERANÇA
1.  Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da Aliança 
que já sabe aonde vai.
De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino 
de unidade, amor e paz.
2.  Para que o mundo creia na justiça e no amor, formaremos um só corpo, num só 
Deus, um só Pastor.
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17. NOVO SOL BRILHOU
1.  Novo sol brilhou! A vida superou sofrimento, dor e morte, tudo, enfim. Nosso 
olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim.
O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor, Jesus ressuscitou.
2.  Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar é fazer o céu 
cumprir o seu papel: já na terra tem de vigorar.

18. MARIA, MÃE COMPANHEIRA
1.  Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Modelo dos 
consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai.
Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a 
vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou 
mundo novo só por amor.
2.  Intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, justiça dos 
explorados, combate o pecado, torna os homens iguais.

19. JESUS CRISTO É O SENHOR
Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor, Glória a Ti, 
Senhor!
1.  Da minha vida Ele é o Senhor! (3x). Glória a Ti, Senhor!
2.  Do meu passado Ele é o Senhor! (3x). Glória a Ti, Senhor!
3.  Do meu futuro Ele é o Senhor! (3x). Glória a Ti, Senhor!
4.  Do mundo inteiro Ele é o Senhor! (3x). Glória a ti, Senhor!

20. HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015
1.  Em meio às angústias, vitórias e lidas, no palco do mundo, onde a história se 
faz, sonhei uma Igreja a serviço da vida. Eu fiz do meu povo os atores da paz! (2x).
Quero uma Igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir.
A lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois ‘Eu vim para servir’.
2.  Os grandes oprimem, exploram o povo, mas entre vocês bem diverso há de 
ser. Quem quer ser o grande se faça de servo: Deus ama o pequeno e despreza o 
poder (2x).
3.  Preciso de gente que cure feridas, que saiba escutar, acolher, visitar. Eu quero 
uma Igreja em constante saída. De portas abertas, sem medo de amar! (2x).
4.  O meu mandamento é antigo e tão novo: Amar e servir como faço a vocês. 
Sou mestre que escuta e cuida do povo, um Deus que se inclina e que lava seus 
pés (2x).
5.  As chagas do ódio e da intolerância se curam com o óleo do amor-compaixão.
Na luz do Evangelho, acende a esperança. Vem! Calça as sandálias, assume a 
missão! (2x).
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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015

Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, vós conduzis a Igreja, servidora da 
vida, nos caminhos da história. 
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua palavra que chama à conversão, 
seja vossa Igreja testemunha viva de fraternidade e de liberdade, de justiça 
e de paz.
Enviai o vosso Espírito da Verdade para que a sociedade se abra à aurora de 
um mundo justo e solidário, sinal do Reino que há de vir. Por Cristo Senhor 
nosso. Amém.

Você leu e se enriqueceu com muitos testemunhos. Se no seu grupo ou 
sua comunidade aconteceu algo bonito, envie-nos e quem sabe poderá 

ser publicado nas próximas edições: secretaria@cnbbs2.org.br

Adquira o volume 3 com encontros para o Tempo Comum. 
Todos os encontros abordarão o assunto da família, 

sob vários aspectos.


