
 

 

5º Domingo da Quaresma 

Sou batizado, por isso sou chamado… à VIDA 

O batismo é renovação da nossa existência e a promessa da nossa ressurreição. Chamados a uma vida 

nova em cada dia, caminhamos para a plena ressurreição. Somos chamados à vida e a uma vida plena. 

 

 

A. DIMENSÃO LITÚRGICA 

 

 O deserto está completamente ‘deserto’. Retirar tudo o que possa indiciar vida: a água, 
a luz, algum verde que possa ter. Deixar completamente deserto 

Procissão de 
entrada 

A Bíblia vai na procissão de entrada e é colocada no ambão. No momento da leitura do 
evangelho (pode continuar a usar-se o sistema de vozes – narrador, Jesus, Marta, 
Maria…) incensar o a Bíblia. 

Rito 
Penitencial 

Após a palavra de saudação e acolhimento, o sacerdote ajoelha e convida toda a 
assembleia a ajoelhar, gesto semelhante ao de 6ª feira Santa. E ajoelhado o sacerdote 
pode faz várias invocações penitenciais, à qual a assembleia responde: E dá-nos a vida. 
- Senhor Jesus, enviado ao mundo como sinal de humildade e fragilidade, tem piedade 
de nós… 
- Ó Cristo, que morreste na cruz como sinal de contradição, tem piedade de nós… 
Senhor, ressuscitado de entre os mortos como sinal visível de vitória, tem piedade de 
nós… 

Liturgia da 
Palavra 

A primeira e a segunda leitura, apesar de breve apresentam algumas particularidades, 
sobretudo a última frase da segunda leitura. 
No final da proclamação do Evangelho, a Bíblia é levada ao deserto. Só a palavra de 
Deus pode dar vida ao ‘deserto da nossa vida’. 

Incluir esta 
prece na O. 
Universal 

Por aqueles a quem o Senhor quer chamar ao sacerdócio para servir os seus irmãos, 
para que encontrem no Mistério Pascal de Jesus a sua fonte de esperança, oremos 
irmãos. 

Apresentação 
dos dons 

Continua a campanha de recolhe de bens. 

Oração 
Eucarística 

Pode tomar-se o prefácio próprio deste domingo e continuar com a Oração Eucarística 
IV, pela menção explícita ao acontecimento da ressurreição. 

Escrutínios Hoje é o dia para se fazer 3º escrutínio. 

Cântico Com celebrações mais direcionadas para crianças e jovens, pode cantar-se “se o grão 
de trigo não morrer na terra”. 
Pode encontrar-se aqui 
http://cancioneiro.paroquia-sppv.pt/comunhao/grao-de-trigo-04.14.html 
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B. PROPOSTA PARA A CAMINHADA EM FAMÍLIA 

 

Morte ou vida? Fé ou desespero? 

Jesus chama-te à Vida 
  

1. VER: 

Nos funerais é raro ver crianças. Não costumam ir porque: não entendem a morte, para não os fazer 

sofrer, porque os adultos não lhes sabem explicar ou porque também tem medo de falar deste tema? 
  

2. JULGAR:  

A amizade de Jesus com Lázaro, Marta e Maria devia ser muito grande. Por isso Jesus chora quando 

sabe da morte do amigo. 

Como encaras as situações de dificuldade, de sofrimento e de doença: resignado ou com esperança? 

Refletes sobre a tua morte ou preferes não pensar nisso? Sabes distinguir ressurreição de 

reencarnação? Serão a mesma coisa? Que nos promete Jesus? 
  

3. AGIR:  

Não se pode ser cristão sem acreditar na ressurreição. Nem se pode ser cristão sem dar valor à vida. 

Como explicarias a uma criança o mistério  

da ressurreição? Como assumes o facto de a vida ser um dom de Deus?  
  

  

  

 


