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“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
Lucas 10, 33-34

“Que a saúde se difunda sobre a terra”
Eclesiatico 38,8

          Neste Tempo Quaresmal, somos convidados a 
reviver os quarenta dias que Jesus passou no deserto se 
preparando para a sua missão. É tempo de nos 
consagrarmos mais à escuta da Palavra de Deus, à oração, 
ao nosso conhecimento interior para que assim possamos 
nos converter ao Cristo e ao serviço generoso dos irmãos. 
Não estamos vivendo nesta quaresma, dias fáceis. O tempo 
é realmente de deserto, diante das últimas notícias sobre a 
disseminação da pandemia do coronavírus. Deste modo, 
somos ainda mais convidados a nos dedicarmos à oração, 
resgatando o jeito de viver das primeiras comunidades 
cristãs, na reunião e oração nas casas. Desde quanto Jesus 
entrou no mundo e morou em Nazaré, as casas se tornaram 
lugar de encontro com Ele. A casa foi o primeiro espaço de 
reunião da Igreja, como bem testemunha Paulo ao referir-
se à Igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila (Rm 
15,5; 1Cr 16,19). 



          Somos hoje especialmente convidados a nos 
reunirmos em família, no máximo com nossos vizinhos, 
parentes e amigos em uma casa, e é uma oportunidade de 
viver, em pequena medida, o mistério da Igreja, 
comunidade de fé e testemunho. Por esta razão, a Pascom 
Diocesana de Garanhuns, pensando nas orientações do 
nosso Bispo Dom Paulo Jackson, que pediu-nos de 
resgatar a oração nas famílias com a Liturgia das 
Horas/Ofício Divino das Comunidades, o Terço, a Leitura 
Orante da Palavra de Deus; elaborou este subsidio para 
oferecer a todos uma possibilidade de oração na casa em 
comunhão com o Tempo Quaresmal, e para que com nossa 
fé, rezemos pedindo suplicante o fim da pandemia que nos 
assola. Dediquemo-nos as orações deste subsidio com 
muito amor, e na alegria do Espírito Santo esperemos a 
santa Páscoa.

Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós!

1. Oração da Noite – Completas
2. Oração do Papa Francisco pelo fim do COVID-19
3. Oração da Manhã
4. Oração de Nossa Senhora da Saúde
5. Ofício Suplicando o Fim da Pandemia
6. Celebração Dominical da Palavra na Casa
7. Método da Leitura Orante da Palavra de Deus
8. Hino da Campanha da Fraternidade 2012 e 2020
9. Salmos



1. REFRÃO PARA INICIAR: Misericórdia Senhor, misericórdia, 
misericórdia...

2. ABERTURA
De pé, canta-se ou reza-se, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro 
verso

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis)
que ele nos converta pelo seu perdão! (bis) 

3. REVISÃO DO DIA
No ofício da tarde/noite, pode-se recordar os acontecimentos do dia, o que 
vimos e ouvimos na cidade, na comunidade, no Brasil e em todo o mundo; ou 
no lugar da recordação da vida, pode-se fazer um breve ato penitencial. Quem 
preside faz o convite:

Pr: Chegando ao final desse dia, vamos entregar ao Senhor o dia de hoje, as 
nossas conquistas e os nossos fracassos, aqueles que hoje nasceram ou 
celebram a vida e aqueles que morreram. Em silêncio, reconheçamos as nossas 
falhas e pecados (Silencio...)
E recebamos do Senhor o seu perdão e sua misericórdia:
- Tende compaixão de nós, Senhor.
T: porque somos pecadores.
- Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
T: E dai-nos a tua salvação.
Deus todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoa o nosso pecado e nos 
conduza à vida eterna.
T: Amém.

ORAÇÃO DA NOITE – COMPLETAS
Dias da Semana no Tempo da Quaresma



3. Compaixão misericórdia, te pedimos Redentor.
Na esperança da vitória, do amor que vence a dor.

5. SALMO 32 (31)
Sentados, uma pessoa introduz o salmo, que pode ser cantado ou rezado. Se 
rezado, cada pessoa pode fazer uma estrofe, e ao final cada um pode repetir 
uma frase do salmo que mais marcou e ficou gravado do coração.

Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade 
não está em nós. (1Jo 1,8)

Rezando o salmo 32 vamos proclamar a misericórdia do Senhor que nos 
perdoa e nos salva sempre. Ele nos dá força para enfrentar e vencer todas as 
situações difíceis que vivemos e todas as situações de sofrimento que 
passamos.

1. Feliz aquele a quem Deus perdoa,
quem de suas culpas recebeu perdão.
Feliz aquele a quem Deus não condena,
e que é sincero no seu coração. (bis)

2. Enquanto eu não confessei minhas culpas,
o dia inteiro fiquei a chorar;
me castigavas, Deus, e minhas forças
eram sereno no sol a secar. (bis)

3. Os meus pecados, então, confessei,
minha maldade não te escondi:
Tu perdoaste todas minhas faltas,
pois confessar-te tudo eu resolvi. (bis)

4. HINO
1. Pecador agora é tempo, de pesar, de conversão:
serve a Deus, acolhe a graça, e renova o coração.

2. Neste tempo sacrossanto, volta para o teu Senhor;
contemplando a cruz de Cristo, que por nós se entregou.



4. Os que te amam, quando angustiados,
devem assim fazer sua oração...
e podem vir as ondas mais pesadas,
grandes tormentos não os ferirão. (bis)

5. Tu és, ó Deus, o meu esconderijo,
tu quem me livras de toda aflição;
porque, ó Deus, tu me tens protegido,
bem alto eu canto a tua salvação! (bis)

6. Deus disse: "Eu vou te mostrar o caminho,
por onde andares, vou te ensinar...
Não sejas feito um burro sem juízo
e de cabresto e rédea a precisar!" (bis)

7. Sofrem os maus, mas quem confia em Deus
do seu amor recebe a proteção;
vós que sois justos gritai de alegria,
ficai contentes, fazei louvação! (bis)

8. Pelo que Deus tem feito, alegrai-vos,
vós que honestos sois de coração!
Sua compaixão a nós se revelou,
e os perdoados fazem louvação! (bis) 

6. LEITURA BÍBLIA
(Pode escolher a Leitura de Lucas 10, 33-34, ou o Evangelho ou Leitura do dia. 
Se a escolha for o Evangelho, aclamem com o canto abaixo de pé. Depois, 
sentem-se para a partilha. Se escolher a leitura, façam igualmente o canto de 
escuta, mas permaneçam sentados para ouvi-la)

Canto: Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso o meu coração 
se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos 
ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar...



7. MEDITAÇÃO E PARTILHA DA PALAVRA
Pode fazer silencio para cada um meditar no coração a Palavra escutada, ou 
também conversar sobre ela. Fazer uma partilha da Palavra e se perguntar o 
que ela tem a nos dizer nos dias de hoje?!

8. CÂNTICO DE SIMEÃO
O Cântico de Simeão pode também ser rezado, caso não conheçam a melodia. 
Assim não se faz divisão de leitor, mas todos juntos rezam o cântico de 
Simeão, de pé

Salvai-nos, Senhor, quando velamos,
guardai-nos também quando dormimos.
Nossa mente vigie com o Cristo,
nosso corpo repouse em sua paz.

Deixai, agora, vosso servo ir em paz,
conforme prometestes, ó Senhor.

Pois meus olhos viram vossa salvação
que preparastes ante a face das nações:

uma luz que brilhará para os gentios
e para a glória de Israel, o vosso povo.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.

9. PRECES
Quem dirige a oração introduz a preces, e cada um pode fazer uma prece  
onforme está escrito abaixo, e acrescentar os pedidos espontâneos, conforme o 
coração de cada um pedir.

Pr: Adoremos o nosso Salvador Jesus Cristo que, exaltado na cruz, nos abriu o 
caminho da salvação, e digamos a cada invocação: Ouve, ó Cristo, a nossa 
oração.

1. Ouve, Senhor, o grito do teu povo que tem fome, que foram expulsos de suas 
terras, migrando de um lugar para outro, vivendo nas periferias e nas ruas das 
cidades... que todos te sintam como companheiro. Rezemos:



2. Ouve o clamor dos presos e dos perseguidos por causa de sua luta pelos 
direitos humanos; que na sua solidão eles sintam a tua presença. Rezemos:

3. Ouve o gemido dos doentes, de todos os acometidos pela pandemia do 
coronavirus, e de todos os que não têm mais esperança de cura; que possam 
encontrar em ti a paz e um sentido para a sua vida. Rezemos:

4. Ouve o sofrimento dos profissionais de saúde que estão em contato com os 
doentes com coronavirus e que precisam fazer escolhas entre vidas, para salvar 
vidas. Protege-os dos perigos e cuidai ainda mais fortemente desses 
profissionais que arriscam suas vidas. Rezemos:

5. Que todos os irmãos que adormeceram descansem em paz.. 
Preces espontâneas...
Quem dirige a oração conclui dizendo:

- Dá, ó Senhor, às Igrejas cristãs, a unidade visível.
T: Que nós sejamos um para que o mundo creia.
Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

ORAÇÃO:
Pr: Ó Deus, fonte de misericórdia e de toda bondade, tu nos indicaste o jejum, 
a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhe esta confissão da 
nossa fraqueza para que, pela consciência de nossas faltas, sejamos 
confortados pela tua misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

10. BÊNÇÃO
Pr: Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo 
o que é bom, agora e para sempre. Amém!
- Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado! 
- Que o auxílio divino permaneça sempre conosco.
E com nossos irmãos e irmãs ausentes.



11. SAUDAÇÃO À MARIA MÃE DA SAUDE

1. Ó Senhora da Saúde, escutai nosso clamor.
Derramai em nossas almas, vosso puro e santo amor. (bis)

2. Deste altar, ó Virgem Santa, neste trono que reluz.
Dai saúde às nossas almas, conduzi-nos a Jesus. (bis)

3. No momento do pecado, nos tremendos vendavais,
defendei-nos Virgem Santa, contra as serpes infernais. (bis)

4. Sede vós a “Stela Maris”, o farol a iluminar,
ante o mar tempestuoso, deste triste marejar. (bis)

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PELO FIM DA PANDEMIA DO
COVID-19

Para todos os dias da semana pela manhã

Façamos desta, nossa oração diária ao acordar, pedindo a Nossa Senhora 
Aparecida que olhe por nós aqui no Brasil, que estamos sofrendo o medo, 
angústia e aflição com esta pandemia, e também, por todo o mundo que sofre 
pelo mesmo motivo.

Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho
como sinal de salvação e esperança.

Neste dia que começa,
Nós nos entregamos a Ti,

Saúde dos Enfermos,
que na Cruz foste associada à dor de Jesus,

mantendo firme a Tua fé.
Tu, Salvação do povo, sabes do que precisamos e

temos a certeza de que garantirás,
como em Caná da Galiléia,
que a alegria e a celebração

possam retornar após este momento de provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor,



a nos conformarmos com a vontade do Pai
e a fazer o que Jesus nos disser.

Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos
e tomou sobre si nossas dores para nos levar,

através da Cruz,
à alegria da Ressurreição. Amém.

Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe da Saúde.
Não desprezes as nossas súplicas,

nós que estamos na provação,
e livra-nos de todo perigo,

Virgem gloriosa e abençoada.
Amém.

ORAÇÃO DA MANHÃ
Dias da Semana no Tempo da Quaresma

1. REFRÃO PARA INICIAR
Ó luz do Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser, permanece em nós...

2. INVITATÓRIO
Que dirige a oração na família, de pé após o refrão inicia com o invitatório e 
todos respondem.

- Vinde ó Deus, em nosso auxílio.
T: Socorrei-nos sem demora.
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

3. SALMO 43 (42)
Outra pessoa da família pode motivar a oração do salmo. Sabendo a melodia, 
todos cantam juntos. Caso contrário, reza-se juntos o refrão no início e no final, 
e cada um faz uma estrofe.

“Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça 
nas trevas” (Jo 12,46)
Neste dia que começa, peçamos ao Senhor que nos guie com a sua luz e nos 



sustente com a sua força, para que, em meio às dificuldades da vida, 
coloquemos nele a nossa esperança.

A minh’alma tem sede de Deus,
pelo Deus vivo anseia com ardor:
quando irei ao encontro de Deus

e verei tua face, Senhor?

1. Vem julgar-me, Senhor, minha causa defende.
É cruel, é perversa e bem falsa essa gente.
És ó Deus, meu abrigo, por que me repele?
O inimigo me oprime, a minh’alma esmorece.

2. A tua luz e verdade me sirvam de guia
Pra montanha onde moras, meu Deus, que alegria!
Ao altar de meu Deus tão contente eu irei,
Com prazer ao violão meu louvor cantarei.

3. Porque estás abatida e confusa, ó minh’alma?
Canta esta esperança: “meu Deus, tu me salvas”.
Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo,
Mãe que escuta o lamento e me enxuga este pranto.

4. ORAÇÃO Todos juntos rezam:

Deus da luz e da verdade, o Filho que tivestes rejeitado por causa de nossos 
pecados, acolhestes na manha da ressurreição, na glória que ele tinha desde 
antes da criação do mundo. Não nos abandoneis nas mãos do inimigo, mas 
fazei-nos dignos de participar do sacrifício de louvor para que possamos subir 
à montanha santa, onde sois adorado em espírito e verdade pelos séculos dos 
séculos. Amém.

5. BENÇÃO
Pr: O Senhor nos abençoe e nos proteja; nos guarde em seus caminhos até a 
Páscoa da Ressurreição! Amém!
Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado!



ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Para todos os dias da Semana

Maria, Mãe de Jesus,
Estamos junto de ti em humilde oração.

Tu foste sempre amável, sensível, atenta e decidida.
Tu tiveste a coragem de seguir os passos de Jesus.

Nós te pedimos,
Fique conosco toda vez que tivermos dificuldade

Em pegar nossa cruz e carregar.
É difícil entender tanto sofrimento em nossa vida

E na vida de nossos irmãos.
Ó Senhora da Saúde

Cobri com vosso manto a nós todos
Que estamos sofrendo algum tipo de enfermidade,

Tanto no corpo como na alma.
Ajudai-nos, Senhora nossa,

Com a tua coragem
E rogai a Teu Filho por nós.

Amém.



ORAÇÃO SUPLICANDO O FIM DA PANDEMIA DO COVID-19
Para todos os dias da Semana

1. REFRÃO PARA INICIAR

Deus vos salve, Deus! Deus vos salve, Deus! Deus salve as pessoas onde mora 
Deus, vos salve, Deus! Deus vos salve, Deus! Deus vos salve, Deus! Deus 
salve o universo, onde mora Deus, vos salve, Deus!
Ou:
Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso! Confiemos-nos ao Senhor 
Jesus Cristo!
Ou:
Deus é amor, arrisquemos viver por amor, Deus é amor ele afasta o medo!

2. ABERTURA
De pé, canta-se ou reza-se, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso

- Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar! (Bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (Bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor! (Bis)
Ele é o Deus dos fracos, Deus libertador! (Bis)
- Clamo a ti, Senhor, no meu sofrimento, (Bis)
Inclina o teu ouvido, ouve o meu lamento. (Bis)
- Ó Deus de bondade, Deus consolador, (Bis)
Enxuga o nosso pranto, cura a nossa dor. (Bis)
- Passe este tempo de destruição, (Bis)
Chegue a boa hora da reconstrução. (Bis)
- Como o guardar espera o raiar do dia, (Bis)
Espero o meu Senhor e tu nos alivias! (Bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (Bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis)
- Meus irmãos, irmãs, venham com fervor, (Bis)
Do povo que padece, tragam o louvor. (Bis)



3. RECORDAÇÃO DA VIDA
Sentados, quem dirige a oração pode falar sobre a epidemia do coronavírus, 
atualiza os dados, se souber, e lembra de todas as pessoas que sofrem por esta 
epidemia. Recorda também os profissionais da saúde que lutam todos os dias 
para salvar vidas mesmo pondo suas vidas em risco. Pode abrir este momento 
para que todos coloquem suas angustias e aflições e também suas esperanças 
diante do que vivemos. Encerrando as falas, todos se levantam e dizem juntos:

Somos conscientes de que as restrições ao convívio não durarão para 
sempre, e por isso precisamos aprender a valorizar a fraternidade, 
tornando-nos ainda mais desejosos de, passada a pandemia, podermos 
estar juntos, celebrando a vida, a saúde, a concórdia e a paz. Assim seja!

Pr: Por isso, cantemos juntos, com fé e esperança, pedindo a Mãe da Saúde, 
padroeira de nossa Diocese de Floresta que olhe e cuide de cada um e cada uma 
de nós.

4. HINO A NOSSA SENHORA DA SAÚDE

1. Ó Senhora da Saúde, escutai nosso clamor. 
Derramai em nossas almas, vosso puro e santo amor. (bis)

2. Deste altar, ó Virgem Santa, neste trono que reluz. 
Dai saúde às nossas almas, conduzi-nos a Jesus. (bis)

3. No momento do pecado, nos tremendos vendavais,
defendei-nos Virgem Santa, contra as serpes infernais. (bis)

4. Sede vós a “Stela Maris”, o farol a iluminar,
ante o mar tempestuoso, deste triste marejar. (bis)

5. SALMO 130
Sentados, uma pessoa introduz o salmo, que pode ser cantado ou rezado. Se 
rezado, cada pessoa pode fazer uma estrofe, e após cada estrofe, juntos rezam o 
refrão..



“Ele salvará o seu povo dos seus pecados” (Mt 1, 21)
Na fraqueza da nossa condição humana, e conscientes de que somos 
pecadores, peçamos ao Senhor que nos perdoe e nos renove com a sua 
salvação.

Do fundo do meu penar
Chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti,
Senhor, escuta o meu clamor!

1. Do mais fundo do abismo
Meu Senhor, a ti eu grito.
Que se abram teus ouvidos
Ao clamor dos meus pedidos.

2. Se os erros vais cobrar
Quem, Senhor, vai aguentar?...
Porque há em ti perdão,
Todos te respeitarão.

3. No Senhor minh’alma espera,
Sua palavra só deseja!
O vigia espera o sol,
Eu espero o meu Senhor!

4. Teu Senhor aguarda, ó gente,
Ele ama ternamente!
Generoso é seu resgate,
Cancelou toda maldade.

5. Ao bondoso Pai cantemos,
A Jesus nos confiemos
No Espírito exultemos
E um louvor contrito demos.

Em silencio, todos meditam as palavras do salmo, e pode repetir no coração
ou em voz alta a frase ou palavra que tocou seu coração. Depois, quem dirige
a oração faz em nome de todos a oração abaixo:



ORAÇÃO SALMICA
Pr: Senhor Jesus, vós sois manso e humilde de coração. Dissestes que quem 
acolhe uma criança acolhe a vós e prometestes o Reino dos céus aos que se 
tornarem como criança. Não permitais que nosso coração seja ambicioso, mas 
ajudai-nos a acalmar e moderar nossos desejos, esperando tudo de vós como 
uma criança se entrega nos braços de sua mãe. Vos que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos. Amém.

6. LEITURA BIBLICA
Pode escolher a Leitura de Mt 6, 25-34 ou Lc 18, 1-8 ou Romanos 8, 28-39. Se 
a escolha for o Evangelho, aclamem com o canto abaixo de pé. Depois, 
sentem-se para a partilha. Se escolher a leitura, façam igualmente o canto de 
escuta, mas permaneçam sentados para ouvi-la.

Canto: 
Eu vim para escutar: Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor... 
Eu gosto de escutar: Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor...  
Eu quero aprender melhor: Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor...  
O mundo ainda vai viver: Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor...  

7. MEDITAÇÃO E PARTILHA DA PALAVRA PROCLAMADA
Pode fazer silencio para cada um meditar no coração a Palavra escutada, ou 
também conversar sobre ela. Fazer uma partilha, e se perguntar o que ela tem a 
nos dizer nos dias de hoje?!

8. PRECES
Quem dirige a oração introduz a preces, e cada um pode fazer uma prece 
conforme está escrito abaixo, e acrescentar os pedidos espontâneos, conforme 
o coração de cada um pedir.

Pr: Do fundo de nossa miséria e de nossa angustia, supliquemos ao Senhor que 
tudo pode, dizendo: Ouve, Senhor, eu estou chamando, tem piedade de 
mim e me responde!

1. Herodes te perseguiu, Senhor Jesus, quando ainda eras criança. Olha a nossa 
situação e tem piedade de nós...



2. Com choro e lágrimas, por meio do sofrimento, aprendeste a ser fiel ao Pai 
até o fim. Ajuda-nos a enxergar sua vontade e a confiar em seu amor...

3. Prometeste novo céu e nova terra, sem luto, nem choro, nem morte. Mantém 
viva em nós esta esperança...

Preces espontâneas...
Quem dirige a oração convida a oração do Pai Nosso:

Pai Nosso... pois vosso é o reino, o poder e a gloria para sempre.

ORAÇÃO
Pr: Senhor, Deus dos aflitos, ouve nossos pedidos e orações. Tem piedade de 
nós! Vem em nosso socorro! Sustenta-nos neste momento de sofrimento. 
Transforma nossas lágrimas em alegria e dá-nos a graça de permanecermos 
fieis em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

9. BENÇÃO
Pr: O auxilio de Deus, terna compaixão, nos sustente em nossas aflições, 
agora e para sempre. Amém!
- O Deus todo amoroso nos abençoe, ele que é Pai, Filho e Espirito Santo. 
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

10. CANTO DE ESPERANÇA
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou 
cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. 
Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou 
cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jasmins, 
vão perfumar.

Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo. No olhar da gente a 
certeza do irmão. Reinado, do povo.

2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E 
o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai



triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será 
enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai 
ser assim.

CELEBRAÇÃO AO REDOR DA PALAVRA
Domingo do Tempo da Quaresma

4º Domingo - 22.03.2020
5º Domingo - 29.03.2020

Na ausência da Celebração Eucarística, as comunidades do Brasil 
criaram um profundo carinho e afeto pela Celebração da Palavra, 
especialmente nos domingos e festas, redescobrindo a importância da 

reunião, dos “tesouros da bíblia” dados na Liturgia da Palavra e do louvor e 
ação de graças, frutos do Espírito que nos chama a celebrar. A casa foi o 
primeiro espaço de reunião da Igreja. São João Crisóstomo, grande pastor do 
século IV, estimula os fiéis “a fazerem da casa um pequena Igreja”, unida na 
concórdia e afeição pelos laços da virtude. A Celebração Dominical na casa, 
alarga as possibilidades de descobrir a liturgia como fonte de oração, de 
espiritualidade e de vivência da  é, pela escuta da palavra, pela prece comum e 
pela ação do Espírito que nos santifica. Neste tempo, sobretudo, em que somos 
convidados ao deserto quaresmal em isolamento domiciliar, sendo canceladas 
as missas da comunidade em diversas Dioceses do Brasil, nós não podemos 
deixar de celebrar o Dia do Senhor, nem substituir apenas pela celebração 
assistida nas Tvs e outras midias. Somos convidados a celebrar o domingo na 
casa, junto da nossa família. Viver a liturgia da Casa. Celebrar juntos!

Ÿ  Na casa, organizar o espaço em círculo, tendo ao centro uma mesinha
com uma toalha branca. A bíblia (liturgia diária ou folheto) e uma vela
acesa;
Ÿ o Antes de começar, escolher quem vai coordenar (a este cabe a função
da leitura do evangelho) e uma ou mais pessoas para as demais
leituras.
Ÿ o Tendo a possibilidade, haja um ensaio dos cantos antes da celebração. 



1. REFRÃO INICIAL:
Misericordioso é Deus, sempre, sempre o cantarei...
Ou
O nosso olhar se dirige a Jesus, O nosso olhar se mantém no Senhor. 

2. CANTO DE ABERTURA
Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão; é grande o 
nosso pecado, porém, é maior o teu coração. 

1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e 
teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a 
graça do perdão.

2. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos 
teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor 
nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não 
desesperar, olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou, não foi, também, 
por nós, teu sangue que jorrou? 

3. SINAL DA CRUZ e SAUDAÇÃO
Pr: Em nome do Pai e do filho e do Espírito Santo. Amém.
Pr: A paz do Senhor esteja com vocês! Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo. 

4. ACOLHIDA, SENTIDO DA CELEBRAÇÃO E RECORDAÇÃO DA
VIDA
Quem coordena, espontaneamente, introduz a todos o sentido da celebração, 
dizendo que domingo celebramos e o que diz o evangelho desse dia. Convida 
à, uma conversa informal sobre a vida, as vitórias, as preocupações e as 
dificuldades que eventualmente alguém traz. Para um melhor proveito da 
conversa, que todos estejam acomodados e sentados. Depois de conversarem, 
convida a oração:



5. ORAÇÃO DO DIA
4º Domingo – 22.03.2020

Pr: Oremos: Ó Deus, fonte de luz, por teu filho Jesus Cristo reconciliaste a 
humanidade dividida. Livra-nos de toda sombra de tristeza para que 
caminhemos cheios de alegria para as festas pascais que se aproximam. Por 
Cristo Nosso Senhor. Amém. 

5º Domingo 29.03.2020

Pr: Oremos: Senhor nosso Deus, dá0nos a graça de caminhar com alegria no 
mesmo amor que levou teu filho Jesus a entregar a sua vida pela salvação da 
humanidade. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Seguir as leituras do respectivo domingo na liturgia diária ou na bíblia

7. LITURGIA DA PALAVRA
4º Domingo – 22.03.2020

Ÿ 1ª Leitura – 1Sm 16, 1-13 
Ÿ Salmo 23(22): 

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 (Bis).

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.

3. Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou. Um lugar em Sua mesa me 
preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, E transborda a minha taça 
em Seu amor.



4. Com alegria e esperança caminhando eu vou. Minha vida está sempre em 
suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar. E este canto para sempre irei 
cantar

Ÿ 2ª Leitura – Ef 5, 8-14 

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor e glória a ti Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo Palavra de Deus. 

Ÿ Evangelho – Jo 9,1-41
Ÿ Partilha e breve homilia

Texto de aprofundamento para a homilia está no final do material

7. LITURGIA DA PALAVRA
5º Domingo - 29.03.2020

Ÿ 1ª Leitura – Ex 37,12-14
Ÿ  Salmo Responsorial 130(129): 

No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção 

1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,*
escutai a minha voz!
Vossos ouvidos estejam bem atentos*
ao clamor da minha prece!

2. Se levardes em conta nossas faltas,*
quem haverá de subsistir?
Mas em vós se encontra o perdão,*
eu vos temo e em vós espero.

3. No Senhor ponho a minha esperança,*
espero em sua palavra. 
A minh'alma espera no Senhor*
mais que o vigia pela aurora.



4. Espere Israel pelo Senhor,*
pois no Senhor se encontra toda graça
e copiosa redenção.
Ele vem libertar a Israel*
de toda a sua culpa. 

Ÿ 2ª Leitura – Rm 8,8-11

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor e glória a ti Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo Palavra de 
Deus. 

Ÿ Evangelho – Jo 11,1-45
Ÿ Partilha e breve homilia 

Texto de aprofundamento para a homilia está no final do material

9. CREIO

10. PRECES
Pr: Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, elevemos nossas preces ao nosso 
Deus, dizendo: Cristo, filho do Deus vivo, tem piedade de nós. 

1. Ó Cristo, fonte de salvação e de vida, dá a todas as Igrejas a graça de 
testemunhar o teu evangelho e de ser para o mundo uma palavra de Paz. 
Rezemos:

2. Cristo, carregaste a cruz com plena consciência da tua missão, ajudanos a 
caminhar contigo, fieis à tua Palavra, em todos os momentos da nossa vida. 
Rezemos:

3. Ó Cristo, foste humilhado sem nunca responder com violência, livra-nos de 
todo sentimento de vingança e dá-nos a graça de perdoar sempre. Rezemos:

4. Cristo, sofrestes a dor do teu povo, olha por nós aqui reunidos na casa, 
resgatando a liturgia domestica, nao por vontade, mas porque o mundo sofre a 
epidemia do coronavirus. Livra-nos deste mal. Rezemos:



Preces espontâneas…

Pr: Senhor Jesus, guia-nos em teus caminhos, tu que vives e reinas pelos 
séculos dos séculos. Amém. 

10. AÇÃO DE GRAÇAS
Terminada as preces, ainda de pé, quem coordena dá início à Ação de Graças. 
Cada um pode dizer os motivos que tem, para agradecer ao Senhor. A melodia 
proposta a seguir é a mesma de: Pecador, agora é tempo.

Pr: O Senhor esteja com vocês.
Ele está no meio de nós!
Pr: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação! 

Quem preside canta ou reza e os demais repetem:

1. Para nós é um prazer, bendizer-te, ó Senhor,
celebrar o teu amor, por Jesus teu bem-querer! (bis)

2. Te louvamos, ó Senhor, pela nossa humana história que revela tua glória,
 teu poder libertador. (bis)

3. Pois o tempo é de graça, de oração, jejum, partilha,
de seguir Jesus na trilha, de uma cruz que livra e salva! (bis)

4. Bem unidos em Jesus, um só corpo nós seremos,
nossa vida oferecemos, como ele fez na cruz. (bis)

5. Finalmente a nossa boca, inspirada por teu Filho,
e seguindo o seu ensino, o teu santo nome invoca: (bis) 

T: Pai nosso… pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!



11. ORAÇÃO FINAL 
4º Domingo e 5º Domingo

Pr: Ó Deus, nesta celebração, deste-nos estreitar os laços de comunhão com 
Jesus e nos revigoraste com tua palavra. Ilumina a nossa caminhada nessa 
semana para que possamos viver segundo a vossa vontade e te seguir de todo 
coração. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

12. BÊNÇÃO
Pr: O Deus da paz nos santifique santamente e nos guarde em seus caminhos, 
até a páscoa da ressurreição. Amém. 

Pr: Abençoe-nos o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Pr: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado!

13. CANTO FINAL
Pode-se cantar o Hino a Nossa Senhora da Saúde ou que preferir...

Texto de aprofundamento para a homilia do 4º DOMINGO

           No evangelho, a cura do cego de nascença é um sinal que glorifica a 
obra do Pai mediante a ação do Filho Jesus. A cegueira, a doença não é 
consequência do pecado. Jesus fixa o olhar sobre o cego e o unge com barro, 
dando-lhe a ordem para ir lavar-se na piscina de Silóe (= enviado). 
          Obediente à palavra, o cego mergulha na água do Enviado do Pai e 
renasce para uma nova existência. Os vizinhos, acostumados com o cego 
vivendo na mendicância, não conseguem entender a transformação. O cego, 
despertado pelo encontro com Jesus, assume sua própria identidade. “Fui, 
lavei-me e comecei a ver” (v.11). Ele progride no conhecimento e experiência 
de Cristo até chegar a “crer no Filho do Homem” (v.35). Por causa da profissão 
de fé em Cristo, o Filho de Deus, do testemunho radical do evangelho, o cego 
enfrenta dificuldades. Expulso da sinagoga, ele representa a situação dos 
cristãos, separados da comunidade judaica por volta do ano 85 d.C. No fim do 
século I, quando foi composto o evangelho de João, os cristãos eram 
perseguidos e oprimidos especialmente pelo império romano. Em meio a uma 
realidade de dor e exclusão, os cristãos fundamentam sua identidade em Jesus,



como o Filho do Homem. O encontro com Jesus, com sua presença reveladora, 
ilumina o caminho da fé: “Eu creio, Senhor!”. O cego adora a Deus presente 
em Jesus Cristo. Quem não acolhe os sinais da salvação de Deus manifestados 
em Jesus, a luz do mundo, é o verdadeiro cego. Na 1ª leitura, Davi é ungido rei, 
embora não fosse o filho primogênito. Deus toma a iniciativa de conduzir a 
história, escolhendo pessoas para serem seus instrumentos, sem levar em 
conta os méritos. A 2ª leitura salienta a necessidade de viver como filhos da luz, 
produzindo frutos de bondade, justiça e verdade. Convida a despertar do sono 
da morte espiritual para viver uma vida nova, impregnada da luz do Senhor 
ressuscitado. 

Ir. Neusa Bresiani e Ir. Helena Ghiggi, pddm

Texto para aprofundamento para homilia do 5º Domingo

          Jesus nunca escondeu seu carinho pelos três irmãos que vivem em 
Betânia. Seguramente são os que o acolhem na sua casa sempre que sobe a 
Jerusalém. Um dia, Jesus recebe um recado: “O nosso irmão Lázaro, o teu 
amigo, está doente”. Ao fim de pouco tempo Jesus encaminha-se para a 
pequena aldeia. 
           Quando se apresenta, Lázaro já morreu. Ao vê-lo chegar, Maria, a irmã 
mais jovem, põe-se a chorar. Ninguém a pode consolar. Ao ver chorar a sua 
amiga e também os judeus que a acompanham, Jesus não pode conter-se. 
Também Ele «se põe a chorar» junto deles. As pessoas comentam: “Como o 
queria!”.  
          Jesus não chora só pela morte de um amigo muito querido. Quebra-se 
sua alma ao sentir a impotência de todos ante a morte. Todos levamos no mais 
íntimo do nosso ser um desejo insaciável de viver. Por que temos de morrer? 
Por que a vida não é mais feliz, mais longa, mais segura, mais vida? 
         O homem de hoje, como em todas as épocas, leva cravada no seu coração 
a pergunta mais inquietante e mais difícil de responder: que vai ser de todos e 
cada um de nós? É inútil tratar de nos enganarmos. Que podemos fazer ante a 
morte? Revoltar-nos? Deprimir-nos? 
          Sem dúvida, a reação mais comum é esquecer e «seguir em frente». Mas, 
não está o ser humano chamado a viver a sua vida e a viver-se a si mesmo com 
lucidez e responsabilidade? Só próximo do nosso fim, havemos de nos acercar 
de forma inconsciente e irresponsável, sem tomar qualquer posição? 
          Ante o mistério último da morte, não é possível apelar a dogmas 



científicos nem religiosos. Não nos podemos guiar mais para além desta vida. 
Mais honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida, o qual, em certa 
ocasião, escutei-o dizer: «Da morte, a razão me diz que é definitiva. Da razão, a 
razão me diz que é limitada». 
          O cristão não sabe da outra vida mais que os outros. Também nós 
devemos aproximar-nos com humildade ao acontecimento obscuro da nossa 
morte. Mas fazemos com uma confiança radical na bondade do Mistério de 
Deus que vislumbramos em Jesus. Esse Jesus a quem, sem o termos visto, 
amamos e a quem, sem o ver ainda, damos a nossa confiança. 
          Esta confiança não pode ser entendida a partir de fora. Só pode ser vivida 
por quem respondeu, com fé simples, às palavras de Jesus: “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Acreditas nisto?”. Recentemente, Hans Küng, o teólogo 
católico mais crítico do século XX, próximo já do seu fim, disse que, para ele, 
morrer é «descansar no mistério da misericórdia de Deus». Assim eu quero 
morrer. 

José Antônio Pagola

 



LEITURA ORANTE DA PALAVRA DE DEUS
Passo a Passo

“No principio era a Palavra, e a Palavra era Deus...
E a Palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós”

(João 1)

Neste tempo de deserto, dediquemo-nos a oração pelo método da Leitura 
Orante da Palavra de Deus. Jesus está presente também na Palavra!

Para iniciar, antes de tudo, escolha um bom lugar, calmo e tranquilo, e coloque-
se à luz do Espírito de Deus pedindo pedir sua ajuda.

1º PASSO – ESCOLHER E LER O TEXTO
Faz-se a leitura lenta e cuidadosa do texto, não tanto com o objetivo de fazer 
uma exegese bíblica, mas sim o de 'escutar' o que Deus fala ao leitor. O que diz 
o texto? Podese repetir a leitura quantas vezes for preciso, até que se sinta 
'tocado', pelo Senhor.

2º PASSO – MEDITAÇÃO
Rumina-se a Palavra, busca-se perceber o que é que Deus fala àquele(a) que lê. 
Não é mais uma leitura, mas uma 'escuta' da Palavra. "Fala, Senhor, teu servo 
escuta!" Pergunte-se: "O que o texto diz para mim?»

3º PASSO – ORAÇÃO
É a hora da prece. Até agora, Deus falou para você; chegou a hora de você 
responder a Ele. "O que o texto me faz dizer a Deus? Responde-se a Deus que 
antes falou. De acordo com o contexto, com a história pessoal de cada um 
naquele momento, deixa-se o coração derramar-se diante do Senhor. Se antes 
se escutou, agora responde-se a Deus. Pode ser uma súplica, ação de graças, 
petição, o que o coração mandar, enfim. É um diálogo com Deus e uma relação 
entre dois seres que se amam. A alma e Deus!



4º PASSO – CONTEMPLAÇÃO
Voltamos os afazeres da vida com um novo olhar sobre Deus e sobre os 
acontecimentos, com a determinação de dar o primeiro passo na construção da 
unidade e da paz. A pergunta é: O que vejo melhor e vou fazer a partir de agora? 
Já não há mais necessidade de palavras. O orante/leitor tomou contato com o 
texto escrito, ou até diante da Natureza, de um fato da vida; leu, ou melhor, 
'escutou' a Voz que fala em seu coração. Responde a essa Palavra, escrita ou 
não. E agora, cala-se, adora, entrega-se numa adoração muda e silenciosa.

HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Fraternidade e Saúde Pública

CF 2012

1. Ah! Quanta espera, desde as frias madrugadas, Pelo remédio para aliviar a 
dor! Este é teu povo, em longas filas nas calçadas, A mendigar pela saúde, meu 
Senhor!

Tu, que vieste pra que todos tenham vida, Cura teu povo dessa dor em que 
se encerra; Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida, E que a saúde se 
difunda sobre a terra! 

2. Ah! Quanta gente que, ao chegar aos hospitais, ica a sofrer sem leito e sem 
medicamento! Olha, Senhor, a gente não suporta mais, Filho de Deus com esse 
indigno tratamento!

3. Ah! Não é justo, meu Senhor, ver o teu povo Em sofrimento e privação 
quando há riqueza! Com tua força, nós veremos mundo novo, Com mais 
justiça, mais saúde, mais beleza!

4. Ah! Na saúde já é quase escuridão, Fica conosco nessa noite, meu Senhor, 
Tu que enxergaste, do teu povo, a aflição. E que desceste pra curar a sua dor.



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

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

CF 2020

1. Deus de amor e de ternura, contemplamos Este mundo tão bonito que nos 
deste Desse dom, fonte da vida, recordamos Cuidadores, guardiões tu nos 
fizeste.

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. 
Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.

2. Toda vida é um presente e é sagrada Seja humana, vegetal ou animal.  Pra 
sempre ser cuidada e respeitada Desde o início até seu termo natural.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida ver felizes os teus filhos, tuas 
filhas. É a justiça para todos, sem medida É formarmos, no amor, bela Família.

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição. 
Mas também o preconceito, a intolerância, o caminho é a justiça e conversão.

OUTROS SALMOS

Salmo 16 (15)

Os levitas antigos não recebiam propriedade. O Senhor Deus devia ser a 
porção que eles herdavam. Hoje, retomando o canto deles, peçamos ao 
Senhor que ele seja nossa única riqueza e segurança na vida. Em seu 

nome trabalhamos para conquistar a terra e a justiça para todos. 



1. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo. "Só tu és meu bem", eu digo ao 
Senhor. Rejeito esses deuses que o mundo promove; aos grandes não sirvo, 
nem presto favor.

2. Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança, em ti meu destino, porção 
garantida: tiraram a sorte pra ver minha parte, tu és a mais bela herança da vida.

3. Bendito o Senhor que é meu conselheiro, à noite me alerta o meu coração. 
Pra sempre o Senhor perante os meus olhos, com ele meus passos não 
vacilarão.

4. O meu coração se alegra contente, até minha carne repousa segura. No 
mundo dos mortos tu não me abandonas, nem deixas teu servo preso à 
sepultura.

5. Tu me ensinarás da vida o caminho, em tua presença há muita alegria. O 
Deus do universo, qual Mãe se mostrou, cantemos louvores de noite e de dia.

Salmo 86 (85) 1ª versão
Em comunhão com todos os que estão dominados pelas

injustiças, ou passando por qualquer sofrimento, peçamos ao
Senhor vida e salvação

1. Senhor, me escuta e responde, sou fraco e necessitado, me salva, sou teu 
amigo, teu servo em ti confiado.

2. Tu és meu Deus, tem piedade, o dia todo te invoco, alegra meu coração, pra 
ti, Senhor, eu me volto.

3. Tu és perdão e bondade, acolhes aos que te imploram, atende agora esta 
prece, no meu sofrer me consola.

4. Na angústia chamo por ti, pois tu respondes, Senhor. Que Deus faria o que 
fazes? Ninguém te iguala em amor.



5. Os povos todos virão louvar a tua majestade; tu fazes grandes prodígios, só 
tu és Deus de verdade.

6. Me ensina o caminho certo, pra andar em tua verdade, reúne meu coração, 
que siga tua vontade.

7. De coração agradeço tão grande amor tens por mim, tiraste-me do abismo, 
assim te louvo, sem fim.

8. Furiosos se levantaram, querendo me derrubar; contigo não se incomodam, 
altivos querem matar.

9. Mas tu, Senhor de ternura, paciente, cheio de amor, de mim tem pena, ó 
Deus, atento a teu servidor.

10. Me dá tua força, Senhor, teu servo vem libertar, e aqueles que me odeiam 
calados hão de ficar.

11. Ao Pai do céu demos glória, a Jesus Cristo também, a quem dos
dois é o Amor Se louve pra sempre. Amém!

Salmo 139 (138) 1ª versão
Como alguém caluniado esperava a palavra decisiva de Deus no

templo, para julgá-lo inocente, reconheçamos a força do chamado
do Senhor em nossa vida e agradeçamos a ele o fato de que ele

nos penetra tão profundamente.

Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do 
meu sofrer. Em tuas mãos, Senhor, quero viver.

1. Meu coração penetras e lês meus pensamentos; Se sento ou se levanto, tu vês 
meus movimentos, de todas as minhas palavras, tu tens conhecimento.

2. Por trás e pela frente, me envolves, Deus e cercas, pões sobre mim tua mão, 
me guias e me acobertas. O teu saber me encanta, me excede e me supera.



3. Quisesse eu me esconder, do teu imenso olhar, subir até o céu, na terra me 
entranhar, atrás do sol que nasce, lá irias me encontrar.
4. Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!... Se as trevas me envolvessem, 
o que adiantaria?... Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia.

5. No seio de minha mãe tu me teceste um dia. Senhor, eu te agradeço por 
tantas maravilhas, meus ossos e minha alma de há muito conhecias.

6. Quando, então, me formavas misteriosamente, minhas ações previas, no 
livro de tua mente, meus dias já contados antecipadamente.

7. Teus planos insondáveis, ó meu Deus infinito, somá-los eu quisera é um 
areal infindo, e assim que me desperto, ainda estou contigo.

8. Que os maus da terra sumam, pereçam os violentos, que tramam contra ti, 
com vergonhoso intento: abusam do teu nome, pra seus planos sangrentos.

9. Mas vê meu coração, e minha angústia sente; olha, Senhor, meus passos; se 
vou erradamente, me guia no caminho, da vida para sempre!

10. Como é profundo, ó Pai, tua sabedoria. Fizeste amanhecer, em
Cristo novo dia, e por teu Santo Espírito, qual mãe de amor nos
guias.

Os roteiros deste subsídio foram organizados a partir do Ofício Divino das 
Comunidades; do Dia do Senhor – guia para celebrações nas comunidades; do 
subsídio Liturgia nas Casas; e do subsídio dos Festejos de Nossa Senhora da 
Saúde – Tacaratu; Método da Leitura Orante e Hinos da CF - CNBB.
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