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26 de março de 2023 
Liturgia do 5º Domingo da Quaresma

Ano A 

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

Se tiverdes em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão
para Vos servirmos com reverência.

Eu confio no Senhor,
a minha alma confia na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor,
mais do que as sentinelas pela aurora.

Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há de libertar Israel
de todas as suas faltas.

 Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, 

para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que Eu sou o Senhor, quando abrir os 

vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e reviv-

ereis. Hei de fixar-vos na vossa terra, e reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço».

Palavra do Senhor.
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LEITURA II Rm 8, 8-11

 Irmãos:

Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estais sob o domínio da 

carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o 

Espírito de Cristo, não Lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja 

mortal por causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa da justiça. E, se o Espírito 

d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou 

Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu 

Espírito que habita em vós.

Palavra do Senhor.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

ORAÇÃO UNIVERSAL OU DOS FIÉIS 

1. Pelos fiéis e pelos pastores da santa Igreja,

para que professem a fé em Jesus Cristo,

que os ressuscitou e lhes deu a sua vida,

oremos.

2. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos,

para que o Senhor os arranque dos seus túmulos

e os liberte dos enganos do Demónio,

oremos.

3. Pelos eleitos que se preparam para o Baptismo,

para que, uma vez ressuscitados de entre os mortos,

sejam sempre conduzidos pelo Espírito,

oremos.

4. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos,

para que o mistério da cruz os fortaleça,

os alivie, os reanime e lhes dê esperança,

oremos.

5. Por todos aqueles que entre nós estão de luto,

para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis,

lhes encha o coração da sua paz,

oremos.

(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; defuntos …).


