
 
 

 

Antífona de entrada 

A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a min-
ha causa contra a gente sem piedade; do ho-
mem perverso e traidor, libertai-me, porque 
sois, ó Deus, o meu socorro. (Sl 42, 1-2) 
 

Oração do dia 

Senhor nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, 
caminhar com alegria na mesma caridade 
que levou o vosso Filho a entregar-se à morte 
no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor 
Jesus  Cristo,  vosso  Filho,  na unidade  do 
Espírito Santo. 
 
 
 

Primeira Leitura 

Isaías 43,16-21 
Leitura do livro do profeta Isaías – 16Isto diz 
o Senhor, que abriu uma passagem no mar e 
um caminho entre águas impetuosas; 17que 
pôs a perder carros e cavalos, tropas e ho-
mens corajosos; pois estão todos mortos e não 
ressuscitarão, foram abafados como mecha de 
pano e apagaram-se: 18“Não relembreis co-
isas passadas, não olheis para fatos antigos. 
19Eis que eu farei coisas novas e que já estão 
surgindo:  acaso  não  as  reconheceis?  Pois 
abrirei uma estrada no deserto e farei correr 
rios na terra seca. 20Hão de glorificar-me os 
animais selvagens, os dragões e os avestru-
zes, porque fiz brotar água no deserto e rios 
na terra seca para dar de beber a meu povo, a 
meus escolhidos. 21Este povo, eu o criei para 
mim e ele cantará meus louvores”. – Palavra 
do Senhor. 
 

Salmo Responsorial 

125(126) 

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

1. Quando o Senhor reconduziu nossos ca-
tivos, / parecíamos sonhar; / encheu-se de 
sorriso  nossa  boca,  /  nossos  lábios,  de 
canções. – R. 

2. Entre os gentios se dizia: “Maravilhas / fez 
com eles o Senhor!” / Sim, maravilhas fez 
conosco o Senhor, / exultemos de alegria! – 
R. 

3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, / como tor-
rentes no deserto. / Os que lançam as se-
mentes entre lágrimas / ceifarão com ale-
gria. – R. 

4. Chorando de tristeza, sairão, / espalhando 
suas sementes; / cantando de alegria, vol-
tarão, / carregando os seus feixes! – R. 

 
 
 
 

5º Domingo da Quaresma  

Reunidos para celebrar a Eucaristia, somos convi-
dados a acolher o amor e a misericórdia de Deus, 
derramados sobre nós como rios em terra seca. A 
páscoa de Cristo se manifesta nos corações que 
buscam a comunhão com ele; lancemo-nos, pois, 
para a frente em nossa caminhada de fé, buscan-
do superar o espírito de preconceito e condenação. 

de 2022 
3 de abril  



Segunda Leitura 

Filipenses 3,8-14 
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses 
– Irmãos, 8na verdade, considero tudo como 
perda diante da vantagem suprema que con-
siste em conhecer a Cristo Jesus, meu Sen-
hor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero 
tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser en-
contrado unido a ele, 9não com minha justiça 
provindo da Lei, mas com a justiça por meio 
da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, 
na base da fé. 10Esta consiste em conhecer a 
Cristo, experimentar a força da sua ressur-
reição, ficar em comunhão com os seus sofri-
mentos, tornando-me semelhante a ele na 
sua morte, 11para ver se alcanço a ressur-
reição dentre os mortos. 12Não que já tenha 
recebido tudo isso ou que já seja perfeito. Mas 
corro para alcançá-lo, visto que já fui alcança-
do por Cristo Jesus. 13Irmãos, eu não julgo já 
tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço: 
esquecendo o que fica para trás, eu me lanço 
para o que está na frente. 14Corro direto pa-
ra a meta, rumo ao prêmio que, do alto, Deus 
me chama a receber em Cristo Jesus. – Pa-
lavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 

Agora, eis o que diz o Senhor: / De coração 
convertei-vos a mim, / pois sou bom, compas-
sivo e clemente (Jl 2,12s). – R. 
 

Evangelho 

João 8,1-11 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João – Naquele tempo, 1Jesus foi 
para o monte das Oliveiras. 2De madrugada, 
voltou de novo ao templo. Todo o povo se reu-
niu em volta dele. Sentando-se, começou a 
ensiná-los. 3Entretanto, os mestres da Lei e 
os fariseus trouxeram uma mulher surpreen-
dida em adultério. Colocando-a no meio deles, 
4disseram a Jesus: “Mestre, esta mulher foi 
surpreendida em flagrante adultério. 5Mo-
isés, na Lei, mandou apedrejar tais mulheres. 
Que dizes tu?” 6Perguntavam isso para expe-
rimentar Jesus e para terem motivo de o acu-
sar.  Mas  Jesus,  inclinando-se,  começou  a 
escrever com o dedo no chão. 7Como persisti-
ssem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e dis-
se: “Quem dentre vós não tiver pecado seja o 
primeiro a atirar-lhe uma pedra”. 8E tornan-
do a  inclinar-se,  continuou a  escrever no 
chão. 9E eles, ouvindo o que Jesus falou, fo-
ram saindo um a um, a começar pelos mais 
velhos; e Jesus ficou sozinho com a mulher 

que estava lá, no meio do povo. 10Então Je-
sus se levantou e disse: “Mulher, onde estão 
eles? Ninguém te condenou?” 11Ela respon-
deu: “Ninguém, Senhor”. Então Jesus lhe dis-
se: “Eu também não te condeno. Podes ir e, de 
agora em diante, não peques mais”. – Palavra 
da salvação. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

 
P: Bendigamos o nosso Redentor que na sua 
bondade nos concede este tempo de salvação; 
e supliquemos:   
 

R. Criai em nós, Senhor, um espírito novo!   
 

1. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos 
sepultastes sacramentalmente convosco na 
morte para que também convosco ressusci-
temos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida 
nova que recebemos. R.   

2. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo 
fazendo o bem, tornai-nos solícitos pelo 
bem comum de toda a humanidade. R.   

3. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na 
construção da cidade terrena, e ao mesmo 
tempo buscar a cidade celeste. R.   

4.  Médico dos corpos e das almas, curai as 
feridas do nosso coração, para progredir-
mos sempre no caminho da santidade. R.   

(Outras preces da comunidade) 

P: Atendei, ó Pai, as preces que vos apresen-
tamos, por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Deus  todo-poderoso,  concedei  aos  vossos 
filhos e filhas que, formados pelos ensina-
mentos da fé cristã, sejam purificados por es-
te sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

Antífona da Comunhão 

Mulher, ninguém te condenou? — Ninguém, 
Senhor. — Nem eu te condeno. Vai, não pequ-
es mais! (Jo 8, 10-11) 
 

Depois da Comunhão 

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que sejamos 
sempre contados entre os membros de Cristo 
cujo Corpo e Sangue comungamos. Por Cri-
sto, nosso Senhor. 



Deus criou o homem para ele ficasse feliz 

participando da vida e do amor de Deus. 

Para conduzir o homem a esse objetivo, 

desde o início Deus lhe mostra o caminho, 

ensinando-lhe o que é bom, ou seja, o que 

leva ao objetivo da vida, e o que é ruim, ou 

seja, o que o afasta desse objetivo. Esta 

instrução  de  Deus  toma  a  forma  de 

mandamentos.  Quando um homem não 

obedece a esses mandamentos, ou seja, 

quando segue um caminho diferente do 

indicado  por  Deus,  comete  um  pecado 

contra Deus. 

Muitas  pessoas  não  conhecem  os 

mandamentos que Deus nos deu e, sem 

saber, quebram esses mandamentos. No 

entanto, mesmo assim, eles machucam a 

si mesmos e a outras pessoas e se afastam 

do  objetivo  da  vida.  Além  disso,  a 

ignorância  dos  mandamentos  não  é 

desculpa, porque todo ser humano recebeu 

razão para ser capaz de conhecê-los.  

Se  uma  pessoa  não  se  esforça  para 

conhecer o que é bom e o que é mal, ela 

está ignorando a Deus. Por outro lado, se 

uma  pessoa  não  vive  segundo  os 

mandamentos que conhece, ela ofende a 

Deus.  Em  ambos  os  casos,  o  homem 

mostra falta de confiança em Deus ou 

desejo de ser independente dele e, assim, 

enfraquece ou até rompe os laços que o 

ligam a Deus. 

Quanto mais fraco o relacionamento do 

homem com Deus, mais facilmente ele fica 

uma  vítima  de  seu  maior  inimigo, 

Satanás.  Quanto  uma  pessoa  mais  se 

distancia de Deus, mais difícil se torna 

para ela distinguir entre o bem e o mal. 

Sua vontade também se torna mais fraca 

Ela comete pecados cada vez maiores com 

facilidade cada vez maior. Gradualmente, 

ela se torna escravo do pecado. Portanto, 

mesmo que ela consegue a ver o dano que 

o pecado está causando a ele, e ele deseja 

deixar de seguir esse caminho do pecado, 

ele não poderá se libertar da escravidão do 

pecado. Ele somente será capaz de aliviar 

um pouco o sofrimento que o pecado causa. 

Algumas  pessoas  tentam  aliviar  o 

sofrimento  causado  pelo  pecado 

suprimindo  sua  consciência  do  pecado. 

Eles fazem isso entregando-se a vários 

prazeres,  ou  levando  uma  vida  muito 

intensa em que não há lugar para silêncio 

ou auto-reflexão. Outras pessoas tentam 

desculpar  seus  pecados,  transferir  a 

responsabilidade  ao  outras  pessoas,  ou 

tentam  convencer  a  si  mesmas  e  aos 

outros de que o que estão fazendo não é 

um pecado, mas sim uma necessidade ou 

mesmo uma virtude.  Para isso,  muitas 

vezes criticam, discriminam, condenam e 

degradam outras pessoas. Exaltando-se à 

custa  dos  outros,  eles  também tentam 

obter a confirmação dos outros de sua 

crença em sua justiça. Isto é o que os 

fariseus  e  os  escribas  do  Evangelho 

fizeram. 

Mesmo que por tais esforços o homem 

consiga  alcançar  um  senso  de  justiça, 

superioridade moral sobre os outros ou 
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relativa paz de espírito, ele ainda tende à 

própria  destruição,  à  eterna  solidão  e 

infortúnio. 

Apesar de nossa impotência contra nosso 

pecado escravizador, nossa situação não é 

desesperadora.  Jesus  Cristo,  que  foi 

enviado por Deus Pai para nos libertar da 

escravidão do pecado, dá-nos a esperança.  

Jesus  Cristo  cumpriu  seu  missão 

principalmente  mostrando-nos  o  amor 

misericordioso e incondicional de Deus. 

Ele mostrou esse amor através de sua 

atitude para com as pessoas pecadoras 

que encontrou em sua vida terrena. Ele 

fez isso do modo mais perfeito na cruz 

quando pediu a Deus por perdão para 

aqueles que o crucificaram. Ao mostrar o 

amor de Deus nosso Pai, Jesus desperta 

em nós uma admiração e gratidão por esse 

amor. Também desperta nossa confiança 

em Deus, bem como o desejo de participar 

do amor e da vida de Deus. Em uma 

palavra, ela nos atrai para Deus. 

Jesus não apenas nos mostrou o amor de 

Deus, mas também ofereceu a Deus um 

sacrifício perfeito de sua vida e seu amor, 

redimindo assim todos os nossos pecados. 

Graças a este sacrifício de Jesus, cada 

pessoa  pode  obter  o  perdão  dos  seus 

pecados e reconciliar-se com Deus, pode 

ser libertada da escravidão dos pecados e 

alcançar o objetivo da vida humana. 

A fim de ser verdadeiramente liberto da 

escravidão do pecado e atingir o objetivo 

da vida humana, devemos lembrar que a 

libertação  do  pecado  não  acontece 

automaticamente.  Esta libertação é um 

processo que se realiza quando seguimos 

fielmente  a  Jesus.  Para  iniciar  este 

processo,  basta  o  desejo  como,  por 

exemplo, ficar libertado da escravidão do 

pecado ou ficar feliz, mas para continuar 

este processo e chegar ao seu fim, nossa 

motivação deve mudar.  Nosso principal 

motivo para seguir a Jesus,  deve ficar 

nosso amor por Jesus. Ou seja, devemos 

estar dispostos a seguir a Jesus fielmente, 

não para obter alguma recompensa, mas 

para responder  com amor  ao  amor  de 

Jesus e, finalmente, para estar unidos a 

Ele. 

Vamos rezar para que cada vez mais 

pessoas conheçam Jesus Cristo e por meio 

dele experimentem o amor de Deus nosso 

Pai,  para  que  sejam  libertadas  da 

escravidão do pecado e ofereçam a Deus 

seu próprio amor. 

Programação da Semana Santa 2022   IGREJA CATÓLICA DE ANJO  

● Domingo de Ramos – 10 de abril 
Missas com bênção de Ramos: 9h30(Japonês), 

 

● Quarta-feira Santa – 13 de abril 
 10h30 – Missa do Crisma, na Catedral Nunoike (Nagoya) 

 

● Quinta-feira Santa – 14 de abril 
20h – Missa da Ceia do Senhor, com Lava-pés. 
Em seguida, Adoração até às 22h 

 

● Sexta-feira da Paixão do Senhor – 15 de abril 
-dia de jejum e penitência- 

15h – Via-Sacra(Japonês), 
20h – Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo (Japonês) 

 

● Sábado Santo – 16 de abril 
19h – Vigília Pascal (Japonês). 

 

● Domingo de Páscoa – Ressurreição do Senhor – 17 de abril 
Missas do domingo de Páscoa:  
9h30 (Japonês), 13h (Vietnamita), 17h (Português) 


