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LEITURAS 

1ª leitura: Jr 31,31-34 = Concluirei uma nova aliança; não mais lembrarei o seu pecado 
Salmo Responsorial: Sl 50 = Criai em mim um coração que seja puro 
2ª leitura: Hb 5,7-9 = Aprendeu a obediência e tornou-se causa de Salvação eterna 
Evangelho: Jo 12,20-23 = Se o grão de trigo cair na terra e morrer produzirá fruto  
 

Primeiro olhar 
O sentido da vida encontra-se no relacionamento de reciprocidade, seja na aliança do povo com Deus, seja na aliança 
de vida com outra pessoa. A vida não tem sentido no egoísmo de quem se coloca no centro e espera ser servido. O 
segredo está na oblação existencial.  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
O sentido da vida encontra-se no relacionamento de reciprocidade, seja na aliança do povo com Deus, 

seja na aliança de vida com outra pessoa. A reciprocidade, no compromisso existencial, que caracteriza a 
aliança, evita o egoísmo e promove a cultura do encontro, a responsabilidade pelo outro e a oblação da vida, no 
amor. Condições básicas e indispensáveis para superar a violência pessoal e comunitária.  
Aliança gravada no coração  

No decorrer desta Quaresma, a palavra "aliança" foi ouvida com muita frequência. É um termo chave 
para se compreender o relacionamento entre Deus e o povo. Falar de aliança é falar de relacionamento, de um 
modo específico de se relacionar, para sermos mais exatos. O casal usa aliança porque ambos criaram um 
compromisso de vida fundado num relacionamento existencial. Deixam de viver de um modo para um viver de 
um modo diferente depois da aliança matrimonial. Quando assim não acontece a aliança se desfaz e entra em 
cena as brigas, a tristeza e as infidelidades.  

Na história da Aliança entre Deus e o povo — no relacionamento entre Deus e o povo — a cena da 
fidelidade divina em contraste com a infidelidade do povo é uma constante. Mas, o impressionante é que 
mesmo sendo traído no relacionamento de Aliança feito com o povo, Deus permanece fiel, sem se arrepender 
do compromisso assumido com o povo em forma de Aliança (Rm 11,29). É esse compromisso de aliança com 
Deus, fundamentado no amor para com o povo, que dá sentido e segurança à vida do povo. Tal misericórdia é 
constantemente invocada nos salmos, para que o povo não pereça em sua infidelidade. Viver a aliança, bem 
expressa o comportamento divino, não é assumir um peso que amarra a vida pessoal a alguém, mas entrar no 
caminho da liberdade por saber que se pode contar com alguém nas estradas da vida.  

Infelizmente, no relacionamento de Aliança entre Deus e o povo acontece o contrário. Devido a 
infidelidade do povo, em vez de liberdade e de apoio no caminho da vida, a Aliança torna-se um peso. Deixa de 
ser um relacionamento livre e torna-se obrigação. Por experiência, sabemos que quando o casal perde a aliança 
no amor, o relacionamento torna-se peso e tristeza. É o que aconteceu no relacionamento entre Deus e o povo. 
Ao perceber tal situação, o que faz Deus? Abandona o povo? Não!  

Foi necessária esta longa introdução para compreender a 1ª leitura. O conhecido texto de Jr 31 (1L) 
pretende ajudar o povo a entender que a Aliança perdeu sua espontaneidade, pela infidelidade do povo, de onde 
a necessidade da conversão a partir de dentro, a partir do coração. Alianças de casamento, da mesma forma, não 
podem ser refeitas com consertos externos; necessita a mudança partir do interior, do coração. Não basta 
assumir um comportamento, é preciso mudar a concepção da vida e do viver.  

A autenticidade da aliança não está no exterior, em comportamentos externos, mas em assumir o 
compromisso de vida a partir do coração, do interior da pessoa e isto exige empenho concreto de mudar a 
própria existência. É a totalidade da vida toda que precisa ser empenhada neste compromisso. Faz sentido, 
portanto, a súplica do salmista, para que Deus refaça o coração, lavando-o de todo pecado, porque é na pureza 
de coração que se encontra a possibilidade da fidelidade (SR).  
O sentido da vida O autor da carta aos Hebreus resume o sentido da vida de Jesus, a partir do contexto de 
Aliança: transforma a vida em oferecimento, no amor (2L). Sem amor, de fato, não existe oferecimento real da 
vida e, é por este motivo, que muitas vidas são consumidas sem sentido, isto é, não oferecidas para produzir 
mais vida, qual um grão de trigo que cai na terra e produz vida nova (E), porque sufocadas em egoísmos e, 
como todo egoísmo, torna-se estéril.  

O sentido da vida foi buscado, no Domingo passado (4DQ-B), por Nicodemos, que queria saber em que 
consistia o "nascer de novo" (Jo 3,4ss). Também a samaritana pede a Jesus um sentido novo para sua vida, na 



    
 
 

água que tira a sede da vida eterna (Jo 4,15). Qual o sentido da vida, o sentido do nascimento e da morte do 
homem? Se este sentido não se fundamentar no amor, a vida se perde na tristeza, principalmente quando não se 
tem um sentido pelo qual vale a pena morrer. Quem se apega à sua vida, e não a doa, acaba perdendo o sentido 
de viver (E). Por isso, o texto evangélico deste 5DQ-B é considerado por muitos exegetas como central para 
compreender a teologia joanina por girar em torno da morte e glorificação de Jesus, dois aspectos indicativos de 
que a vida de Jesus tem sentido diante de Deus pela fidelidade à Aliança dele com o Pai.  

Sobre isso, é interessante perceber que João conduz Jesus para o alto da Cruz colocando-o num caminho 
de glorificação. Ele não se atém aos detalhes do sofrimento, da Paixão, da angústia de Jesus, como nos 
sinóticos. Atém-se a decisão de Jesus de assumir a Cruz como momento glorificador, garantido pelo próprio 
Pai: "Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo" (E). João omite os detalhes dolorosos da Paixão e apresenta a 
Cruz como o trono da glorificação de Jesus pelo Pai. "É para isso que eu vim" (E), diz Jesus. Para ser 
glorificado e receber a glorificação do Pai, passando pela profundidade da vida que jamais elimina o sofrimento 
e a morte. O sentido da vida consiste em não se esconder e nem fugir do sofrimento, buscando uma eterna 
juventude, por exemplo, ou querendo ser alguém de sucesso admirado pelas pessoas. O sentido da vida consiste 
em transformar a existência em oferecimento, como fez Jesus de modo supremo, na sua glorificação da Cruz. O 
sentido da vida está na sua oblatividade. Assim entende-se que o Coração de Jesus era amor, oblação e 
reparação.  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Sl 42,1-2  
A Igreja coloca-se diante de Deus, invocando sua proteção, por se sentir perseguida. Recorre a Deus porque 
confia na justiça divina, reconhecendo que Deus vem em socorro para salvar sua vida. É também o 
reconhecimento de quem se sente traído, o que a coloca num contexto de Aliança, sofrendo com a infidelidade 
de alguém que deveria ser fiel. A justiça de sua honestidade não virá das pessoas e nem da sociedade, mas 
unicamente de Deus, a quem recorre em sua aflição.  
Antífona de comunhão - Jo 12,24-25  
É uma antífona que retoma o centro do Evangelho deste Domingo, repropondo o sentido da vida de Jesus, como 
proposta de vida para cada discípulo e discípula do Evangelho: o segredo do sentido da vida de Jesus está na 
oferta da sua existência, transformada em oblação, semelhante a oblatividade de uma semente para poder 
produzir frutos. É o que acontece em toda comunhão Eucarística: a vida divina que se "enterra" no chão de 
nossas vidas humanas produz frutos de vida em nós e para o bem de todos, à medida que cultivamos esta 
semente dentro de nós.  
Proclamar a Oração eucarística III com o Prefácio da Quaresma I Tema: “Sentido espiritual da Quaresma”  
CONTEXTO CELEBRATIVO 
Este último Domingo da Quaresma apresenta uma profunda teologia do sentido da vida de Jesus. Sentido que 
envolve a glorificação da vida pela oblação, pelo oferecimento da própria existência de modo profundo, isto é, 
passando pelo sofrimento e pela morte. Isso não exclui o temor do sofrimento, próprio da natureza humana, 
como se verifica em sua Paixão. A capacidade de Jesus acolher o sofrimento e a morte, do ponto de vista 
humano, deve-se à sua íntima relação de amor com o Pai, expressão máxima de fidelidade ao compromisso de 
Aliança assumido com Deus.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

Iluminados pelas canções 
O último Domingo da Quaresma coloca-nos diante do sentido da vida, que se realiza a partir do 

oferecimento, da oblatividade da vida. Por isso, a primeira canção como que prepara os celebrantes para 
realizar na celebração da Eucaristia a oferta ritual de suas vidas (entrada [6]). Isto se torna mais evidente e mais 
compromissado, digamos assim, na canção que acompanha os ritos de apresentação e preparação das oferendas, 
quando se tem a oportunidade de realizar, nos dons ofertados, o fruto da vida e do trabalho humano (ofertas [5]). 
Para a comunhão, a inspiração vem do compromisso assumido com Deus, em forma de aliança, confirmando tal 
empenho pela Comunhão do Corpo e Sangue de Jesus (comunhão [4]).  



    
 
 

Uma canção tradicional da Quaresma, conhecida da comunidade, é a melhor indicação para acompanhar 
os celebrantes enquanto a assembléia é desfeita. Neste domingo isso tem um sentido muito especial, 
principalmente, devido ao fato de estarmos às portas da Semana Santa (envio).  
Entrada:  
1 – “Quando meu servo chamar” (CD CF2018 – fx 5) 
2 – “Lembra, Senhor, o teu amor” (CD CF2018 – fx 6) 
3 – “Senhor, eis aqui teu povo” (SAL 825) (CD Liturgia XIII; fx 1)  

4 – “Senhor, Deus de nossos pais” (SAL 1347) (CO 145) 
5 – “Eis o tempo da conversão” (SAL 590) (CO 146)  
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Louvor a vós, ó Cristo" (SAL 1132) (CD Liturgia XIII; faixa 3) 
2 – “Louvor e glória! Tanto Deus” (SAL 1245) (CD Liturgia XIII; faixa 3) (CD “CF 2012” fx: 10) 
3 – “Honra, glória” (SAL 808) (CO 142)  

4 – “Glória e louvor a vós, ó Cristo” (CD “CF2018” fx: 10)  

5 – “Louvor e glória a ti” (SAL 810)  
Ofertas:  
1 – “O vosso coração de Pedra” (SAL 1133) (CD Liturgia XIII; fx 5) 
2 – “Sê bendito, Senhor, para sempre” (SAL 813) (CF/2004) 
3 – “Livrai-nos, ó Senhor” (CD CF2018 fx 11) 
4 – “Volta o teu olhar, Senhor (SAL 1302) (CD “CF 2011” - fx: 8)  

5 – “Neste tempo quaresma” (Hino da CF/2018 – CD da CF2018 – fx 1)  

Comunhão: 
1 – “Quando invocar eu atenderei” (SAL 1135) (CD Liturgia XIII; faixa 7) 
2 – “Ao se aproximar a Páscoa” (CD CF2018 – fx 16)  

3 – “Eu vim para que todos tenham vida” (SAL 865) (CO 164) (CD Liturgia XIII; fx 13) 
4 – “Se o grão de trigo não morrer” (CD CF2018 – fx 18) 
5 – “Reconciliai-vos com Deus” (SAL 805) (HL, 2; p. 187) (CD Liturgia XIII; faixa 6) 
Envio:  
1 – “Pecador, agora é tempo” (SAL 818) 
2 – “Da bendita cruz, ao lenho sagrado” (SAL 874) (CO 167) 
3 – “Vinde, vinde todos, todos a Jesus” (SAL 863) 
4 – “O vosso coração de pedra” (SAL 1133) (CO 162) 
5 – “Alô, meu Deus” (SAL 10) (CO 10) 
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: a comparação de Jesus, da sua oblação existencial a um grão de trigo, sugere a composição 
do espaço simbólico deste 5DQ-B. Nossa sugestão é por um espaço mais leve, com uma simbologia inspirada 
na foto: a Cruz, símbolo da oblação da vida de Jesus; as espigas de trigo, símbolo do fruto da vida de Jesus, 
oferecida na Cruz para alimentar a vida humana com a sua vida divina.  



    
 
 

  

Frase celebrativa: um pensamento com a função de legenda para ajudar a compreender o espaço simbólico e, 
claro, favorecer a compreensão do contexto celebrativo.  
Frase celebrativa Se o grão de trigo cai na terra e não morre, não produz frutos. 
Equipe de acolhida: um modo de preparar os celebrantes para o primeiro contato com o contexto celebrativo é 
colocá-los diante de si mesmos com a questão proposta.  
Frase de acolhida Qual o sentido da sua vida? Seja bem-vindo! 
Ambientação e pensamento inicial:  
Pensamento inicial 
O sentido da vida consiste em fazer da própria existência uma oblação. Jesus realiza sua oblação de modo radical, 
entregando sua vida na Cruz e comparando-a ao grão de trigo que cai na terra, morre e produz mais vida. O sentido da 
vida passa pelo mesmo processo: sofre com a transformação, morre como semente e ressuscita como vida plena, como 
produtora de vida em abundância, capaz de ser partilhada com todos.  

Ritos iniciais 
Motivação ritual  
No primeiro contato dos celebrantes com o contexto celebrativo deste Domingo, conduzi-los a perceber a importância de 
assumir um compromisso de vida na e pela reciprocidade.  
Orientação ritual 
A sugestão é cantar o ato penitencial como está sendo proposto no cd da Campanha da Fraternidade 2018, fx 8. A letra 
“S” com o número indica um solo para cada invocação.  

Antífona de entrada:  
A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei minha causa contra a gente sem piedade; do homem perverso e traidor, libertai-
me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. 

Acolhida presidencial:  
Irmãos e irmãs: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e 
participar da bênção da aspersão do seu sangue na Cruz, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente.  
T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Monição inicial:  
Jesus explica que o sentido da vida encontra-se na oblação de si mesmo. Compara isso a um grão de trigo que sofre 
com a transformação, aceita morrer como semente para poder ressuscitar como vida plena.  
Pelos nossos medos diante das mudanças, dificultando e até mesmo impedindo o oferecimento de nossas vidas, 
peçamos perdão. (breve momento de silêncio) 

Ato penitencial:  
S1. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós! 
T: Senhor, tende piedade de nós!    Senhor, tende piedade de nós! 
S2. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós! 
T: Senhor, tende piedade de nós!     Senhor, tende piedade de nós! 
S3. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende piedade de nós! 
T: Senhor, tende piedade de nós!     Senhor, tende piedade de nós!  
P – Deus bondoso, perdoai nossos pecados de infidelidade à Aliança, para que purificados pelo vosso perdão, sejamos 
dignos de oferecer nossas vidas para participar da vida eterna. T – Amém!  
Oração do dia: Oremos 
Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a 
entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. PNSJC.T – Amém! 



    
 
 

Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  
O compromisso de Aliança com Deus e com outra pessoa consiste em transformar a vida em oblação existencial. É isso 
que dá sentido à vida e ao viver.  
Orientação ritual 
Para a oração dos fiéis, estamos sugerindo preces simples, no contexto sugerido nesta proposta celebrativa.  

Proposta para a homilia 
Objetivo: a aliança fundamenta-se no compromisso de um relacionamento com alguém, em vista de produzir mais vida. 
Todo processo de aliança, enquanto relacionamento, é um processo oblativo e só aquele que passa pelo sofrimento da 
mudança produz frutos de vida. 

Dinâmica: para dinamizar a proposta de homilia, pode-se projetar as seguintes imagens: (1) foto de um casal de mãos 
dadas; (2) foto de um casal conversando; (3) foto de um grão trigo sendo plantado na terra.  

Profissão de fé:  
Nós cremos que o sentido da vida consiste em transformar nossas existências em oblação, a exemplo de Jesus Cristo, 
semente que morre para produzir mais vida. Professemos nossa fé: Creio em Deus...  
 
 

Oração dos fiéis: Senhor, escutai a nossa prece!  
P – Irmãos e irmãs, a Cruz de Jesus Cristo é o sinal da sua glorificação, graças à sua fidelidade ao 
compromisso de Aliança estabelecido com o Pai. Intercedamos a graça da fidelidade aos nossos compromissos 
de Aliança com Deus.  
Pela Igreja, para que seja sempre fortalecida na fidelidade de Aliança com Deus para realizar na sinceridade e 
na verdade sua missão evangelizadora, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai a nossa prece!  

Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo e pelos padres e religiosos, para que suas vidas sejam testemunhas vivas 
de fidelidade e de oblação ao Pai, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai a nossa prece!  

Pela nossa comunidade e pelas comunidades cristãs, para que assumam o compromisso de viverem fielmente a 
Aliança estabelecida com Deus, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai a nossa prece!  

Pelos casais que passam por dificuldades, pelos casais que sofrem pela infidelidade, para que tenham a coragem 
de recuperar o compromisso da sua aliança matrimonial, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai a nossa prece!  

Para que a superação da violência, que refletimos na Campanha da Fraternidade deste ano, aconteça realmente a 
partir da fidelidade ao projeto divino, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai a nossa prece!  

P – Pai, em vossa generosidade ouvi nossas preces e tornai-nos sempre mais comprometidos com a Aliança 
que fizemos convosco desde o dia de nosso Batismo. Por Cristo, Nosso Senhor! T – Amém!  
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  
O oferecimento da vida, qual gesto de oblação existencial, é o caminho que dá sentido à vida porque a vida só tem 
sentido quando produz mais vida.  
Orientação ritual 
Para a realização da procissão ofertorial, convidar celebrantes que se dedicam a recuperar pessoas que perderam o 
sentido da vida ou vivem depressivas.  

Procissão das ofertas: todo aquele e toda aquela que se empenha diariamente em ofertar sua existência de 
modo amoroso, a exemplo do Mestre Jesus, é digno de participar das oferendas colocadas no altar do Senhor.  
Orate fratres:  
Orai, irmãos e irmãs, para que nossas oferendas simbolizem a oblação de nossas vidas e sejam aceitas por Deus Pai 
todo-poderoso.T – Receba o Senhor por tuas mãos 

Oração sobre as oferendas:  
Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam 
purificados por este sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor. T – Amém!  
Modelo de monição para a Oração Eucarística 
A Eucaristia que adoramos é presença sempre renovada da oblação de Jesus Cristo na sua Cruz.  

Preparação para a comunhão 

Motivação ritual  



    
 
 
Levar os celebrantes a compreender que a aproximação da Mesa Eucarística significa assumir compromisso com o 
modo de viver de Jesus Cristo pela oblatividade da vida.  

Pai nosso:  
Colocando nossa vida diante de Deus como oferta viva e agradável ao Pai, rezemos a oração que o Senhor nos 
ensinou: Pai nosso...  
Abraço da paz:  
Manifestemos nosso desejo de viver para produzir mais paz, saudando-nos com um gesto fraterno.  

Convite para a comunhão:  
Se alguém me serve, meu Pai o honrará! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  

Antífona de comunhão:  
Em verdade, em verdade, eu vos digo: se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas, se morrer, 
produzirá muitos frutos.  

Oração depois da comunhão:  
Concedei, ó Deus todo-poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros do Cristo cujo Corpo e Sangue 
comungamos. Por Cristo, nosso Senhor. T - Amém! 

 

Ritos finais 
Motivação ritual  
A Eucaristia é a celebração memorial da nova e eterna Aliança entre Deus e a humanidade. Quem comunga a Eucaristia 
renova o empenho e o compromisso para com a Aliança.  
Sugerimos que o padre proponha o compromisso concreto, enfatizando que participar da Eucaristia é renovar o 
compromisso de fidelidade ao projeto divino.  
Depois do compromisso concreto, sugerimos apresentar um balanço do que foi realizado com a Campanha da 
Fraternidade. É momento também para apresentar o calendário e a programação da Semana Santa, que se iniciará no 
próximo Domingo.  
Proclamar a Bênção Solene da Quaresma, que se encontra no Missal Romano, p. 521, 4ª ou, a proposta de Bênção que 
estamos sugerindo, iluminada na Palavra deste Domingo.  
Compromisso concreto: o compromisso assumido com Deus, em aliança, vem desde o dia do Batismo. Compromisso 
que se renova em cada Eucaristia, local e renovação da nova e eterna Aliança realizada em Jesus Cristo. Compromisso 
de testemunhar que o sentido da vida consiste em transformá-la em oblação, porque quem conserva a vida para si vai 
perdê-la. O sentido da vida consiste em oferecer a vida para produzir mais vida. 
Bênção solene para o 5º Domingo da Quaresma B 
P – O Senhor esteja convosco.T – Ele está no meio de nós. 
P – Deus, Pai de misericórdia, fortaleça vossos corações para que possais acompanhar frutuosamente as festas pascais 
que se aproximam. T – Amém! 
P – O Senhor Jesus Cristo, que entregou sua vida para nos salvar, vos atraia do alto de sua Cruz para uma vida nova. 
T – Amém! 
P – O Espírito de Sabedoria e de fortaleza vos sustente na luta contra o mal para poderdes com Cristo celebrar a vitória 
da Páscoa.T – Amém! 
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.T – Amém! 

O envio poderá ser feito com a frase que conclui o Evangelho desse Domingo: 
Abram suas vidas e Deus formará em vós um coração novo! Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.  

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

A fidelidade aos compromissos de Aliança entre Deus e o povo devem ser assumidos a partir do interior de 
cada pessoa. Para isso, a necessidade de um coração puro e purificado. É no contexto da Aliança, que se 
compreende a morte de Jesus como oblação da sua vida, expressão máxima da sua glorificação pelo Pai.  
 
1a Leitura: Jr 31,31-34 

Leitura do livro do Profeta Jeremias 
 
Eis que virão dias – diz o Senhor, – 
em que concluirei com a casa de Israel e a casa de 
Judá  
uma aliança nova; 
não como a aliança que fiz com seus pais, 

quando os tomei pela mão  
para retirá-los da terra do Egito,  
e que eles a violaram,  
mas que eu fiz valer a força sobre eles, 
diz o Senhor.  
“Esta será a aliança  
que concluirei com a casa de Israel,  
depois desses dias –diz o Senhor: 



    
 
 

Imprimirei minha lei em suas entranhas  
e hei de inscrevê-la em seu coração; 
serei seu Deus e eles serão meu povo.  
Não será mais necessário 
ensinar seu próximo ou seu irmão,  
dizendo: “conhece o Senhor!  
Todos me reconhecerão,  
do menor ao maior deles, diz o Senhor –  
pois perdoarei sua maldade,  
e não mais me lembrarei o seu pecado. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
Salmo Responsorial – Sl 50 

Criai em mim um coração que seja puro. 
Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia! 
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do  pecado, 
e pagai completamente a minha culpa! 
Criai em mim um coração que seja puro. 
Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo um espírito decidido. 
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, 
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 
Criai em mim um coração que seja puro. 
Dai-me de novo a alegria de ser salvo 
e confirmai-me com espírito generoso! 
Ensinarei vosso caminho aos pecadores, 
e para vós se voltarão os transviados. 
Criai em mim um coração que seja puro. 
 

2ª Leitura: Hb 5,7-9 

Leitura da Carta aos Hebreus 
Cristo, nos dias de sua vida terrestre,  
dirigiu preces e súplicas, 
com forte clamor e lágrimas,  
àquele que era capaz de salvá-lo da morte. 
E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. 
Mesmo sendo Filho,  
aprendeu o que significa a obediência a Deus  
por aquilo que Ele sofreu.  
Mas, na consumação de sua vida, 
tornou-se causa de salvação eterna 
para todos os que lhe obedecem. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

Aclamação ao Evangelho: Jo 12,26 

Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus! 

Se alguém me quer servir, 
Que venha atrás de mim; 

e aonde eu estiver, 
ali estará meu servo. 
 
Evangelho: Jo 12,20-33 

 
Evangelho de Jesus Cristo segundo são João 
Naquele tempo, 
Havia alguns gregos  
entre os que tinham subido a Jerusalém, 
para adorar durante a festa. 
Aproximaram de Filipe,  
que era de Betsaida da Galiléia, e disseram:  
“Senhor, gostaríamos de ver Jesus”. 
Filipe combinou com André,  
e os dois foram falar com Jesus.  
Jesus respondeu-lhes:  
“Chegou a hora  
em que o Filho do homem vai ser glorificado. 
Em verdade em verdade vos digo:  
se o grão de trigo que cai na terra não morre,  
ele continua só um grão de trigo; 
mas se morre, então produzi muito fruto. 
Quem se apega à sua vida perde-a;  
mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, 
conservá-la-á para a vida eterna. 
Se alguém me quer servir, siga-me,  
e onde eu estou estará também o meu servo.  
Se alguém me serve, meu Pai o honrará. 
Agora sinto-me angustiado. E que direi?  
Pai, livra-me desta hora?  
Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. 
Pai, glorifica o teu nome”.  
Então, veio uma voz do céu:  
“Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo”. 
A multidão que ai estava ouviu,  
dizia que tinha sido um trovão. 
Outros afirmavam: 
“Foi um anjo que falou com ele” 
Jesus respondeu e disse:  
“Esta vós que ouvistes não foi por causa de mim,  
mas por causa de vós. 
É agora o julgamento deste mundo.  
Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. 
E eu quando for elevado da terra, a 
trairei todos a mim”. 
Jesus falava assim 
para indicar de que morte iria de morrer. 
 
Palavra da salvação 
Glória a vós, Senhor! 
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REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 - O que é uma aliança?  
No decorrer da Quaresma, ouvimos falar muito de aliança. Hoje, a 1ª leitura traz o conhecido texto de Jeremias 
sobre a renovação da aliança a partir do coração, do interior da vida. Duas palavras ajudam compreender o 
significado e a consequência prática que isso comporta. A primeira palavra é compromisso. Quem faz aliança 
assume um compromisso de vida com outra pessoa. Compromisso que se fundamenta num relacionamento 
novo, diferente, com a outra pessoa. A troca de aliança entre os casais é uma manifestação pública que aquele 
homem e aquela mulher assumem um relacionamento de compromisso um com o outro. Tornam-se 
comprometidos pelo relacionamento. Disto vem a segunda palavra: coração. Este compromisso precisa ser feito 
por duas pessoas que empenham suas vidas num relacionamento de fidelidade. Quando isso não acontece, 
quando o relacionamento é fingido, então aparecem os conflitos, o peso de conviver com o outro, as 
infidelidades e o sofrimento.  
 
2 – Mudança do coração  
O texto de Jeremias, na 1ª leitura, promete uma nova Aliança entre Deus e o povo. Tal mudança só pode 
acontecer em quem tiver um coração novo, purificado pelo próprio Deus, como cantava o salmista. É a 
necessidade que vemos em muitos casais. O fim dos conflitos, a tentativa de resolver problemas de 
relacionamento do casal, em muitos casamentos, não é algo exterior, com promessas de mudança de 
comportamento. O casamento só muda quando os dois mudarem seus corações. Qual mudança? De um viver 
para outro, de um se dedicar para que a vida do outro seja melhor. A aliança de vida, como esta referida na 1ª 
leitura, entre Deus e o povo, como a que acontece nos casamentos, só tem sentido quando um se compromete 
com a felicidade do outro. Fora disso, o egoísmo impera e os conflitos e as brigas aumentam. Isso torna a 
aliança um peso, de onde se compreender a profecia de Jeremias como uma proposta de renovação capaz de dar 
um novo sentido à vida e ao viver.   
 
3 – O sentido da vida está na oferta da vida  
O sentido da vida, o sentido de uma aliança com outra pessoa só acontece quando a vida é transformada em 
oferenda para o bem do outro. É o que ouvimos na 2ª leitura e no Evangelho. E isso passa pelo sofrimento e 
pela morte. Não o sofrimento que destrói, não a morte que coloca o fim na vida (também esta, é claro), mas 
aquele sofrimento e aquela morte que Jesus compara a uma semente de trigo. Precisa passar pelo sofrimento da 
mudança, precisa morrer, quer dizer, deixar de ser semente, para produzir uma vida nova. Se uma semente 
quiser ser semente a vida inteira, nunca será uma árvore, nunca produzirá frutos. Quem não se dispõe a mudar é 
alguém que sofre sem produzir frutos. A frase de Jesus “é para isso que eu vim” — e veio para produzir mais 
vida —, é essencial para se compreender o sentido da morte de Jesus e para compreender o sentido e nossas 
vidas. O sentido da vida consiste em produzir frutos de vida. Amém!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

 

 

1a Leitura: Jr 31,31-34 

 
Leitura do livro do Profeta Jeremias 
 
Eis que virão dias – diz o Senhor, – 
em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá  
uma aliança nova; 
não como a aliança que fiz com seus pais, 
quando os tomei pela mão  
para retirá-los da terra do Egito,  
e que eles a violaram,  
mas que eu fiz valer a força sobre eles, 
diz o Senhor.  
“Esta será a aliança  
que concluirei com a casa de Israel,  
depois desses dias –diz o Senhor: 
Imprimirei minha lei em suas entranhas  
e hei de inscrevê-la em seu coração; 
serei seu Deus e eles serão meu povo.  
Não será mais necessário 
ensinar seu próximo ou seu irmão,  
dizendo: “conhece o Senhor!  
Todos me reconhecerão,  
do menor ao maior deles, diz o Senhor –  
pois perdoarei sua maldade,  
e não mais me lembrarei o seu pecado. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

2ª Leitura: Hb 5,7-9 

 

Leitura da Carta aos Hebreus 
 
Cristo, nos dias de sua vida terrestre,  
dirigiu preces e súplicas, 
com forte clamor e lágrimas,  
àquele que era capaz de salvá-lo da morte. 
E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. 
Mesmo sendo Filho,  
aprendeu o que significa a obediência a Deus  
por aquilo que Ele sofreu.  
Mas, na consumação de sua vida, 
tornou-se causa de salvação eterna 
para todos os que lhe obedecem. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

 


