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 Neste próximo Domingo, 29 de Março, a Cidade de Curi�ba 

completa 327 anos de fundação. Mas neste ano não poderemos 

assis�r às programações nas Ruas da Cidadania, nem as demais 

apresentações culturais, feiras, exposições, inaugurações... A 

Covid-19 nos roubou inclusive a alegria da festa com o tradicional 

bolo de mais de meia tonelada que normalmente é servido no 

Parque Barigui. 

 Mas, apesar de estarmos todos em quarentena, não 

podemos nem devemos deixar de fazer memória de nossa cidade. 

E neste ano, nossa celebração se reveste de caráter suplicante. 

Nós, o Povo de Deus, unimo-nos a todos os curi�banos de boa 

vontade, e de todas as crenças, que desejam o fim destes tempos 

sombrios. 

 Nossa cidade já passou por pestes e pandemias... Nosso 

passado está cheio de histórias de sofrimento, que sempre foram 

marcadas pela prece do povo, a suplicar a misericórdia e a ajuda de 

Deus. Sempre contamos e choramos os mortos, mas também nos 

reerguemos na fé de que a vida é mais forte que a morte. 

 Neste próximo aniversário de Curi�ba, a Igreja de Curi�ba 

quer, como nossos antepassados o fizeram, elevar a sua prece a 

Deus, suplicando a sua ajuda. Às 12hs deste Domingo, 29 de 

Março, todas as Igrejas que possuírem sinos irão tocá-los por 15 

minutos. E você, e sua família, em sua casa mesmo, podem unir-se 

aos demais irmãos com esta oração suplicante a Jesus, que é nossa 

Ressurreição e Vida, a fim de que ele nos livre do mal a que esta 

Pandemia nos acomete. 
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Às 12hs de Domingo, antes de vocês almoçarem,

Dividam entre vocês as tarefas: 

(Caso a família não saiba cantar este canto, pode escolher outro que conheça. Ou 
ainda, pode omi�r o hino) 

HINO

Reúna sua família ao redor de símbolos religiosos que você possua 
em casa: Bíblia, velas acesas, Crucifixo, imagens de Nossa Senhora 
e dos santos de devoção de sua casa. Prepare um pequeno altar! 

PREPARAÇÃO

Ÿ Dirigente: pode ser o pai ou a mãe ou alguma pessoa mais 
idosa presente na casa

Ÿ Leitor: Esta pessoa irá proclamar o Evangelho. Portanto, 
deve ser alguém que saiba ler bem, a fim de que todos 
possam compreender a Palavra de Deus

Ÿ Preces: Podem ser divididas entre os demais par�cipantes. 
Cada um pode ler uma delas

comecem a oração!  

RITOS INICIAIS

Eu vim para que todos tenham vida / Que todos tenham vida 
plenamente

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão 

Eu vim para que todos tenham vida / Que todos tenham vida 
plenamente
2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males 

Onde está o teu irmão, eu estou presente nele

 

Hoje és minha presença junto a todo sofredor 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele
Eu vim para que todos tenham vida / Que todos tenham vida 
plenamente

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor 
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Dirigente: O Deus da esperança que nos cumula de todas as 

graças e bênçãos dos céus, esteja conosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 

(Todos falam livremente) 

A PALAVRA DE DEUS

Dirigente: Infelizmente, este ano a festa de nossa cidade será 

diferente. Estamos em quarentena, tentando nos proteger e 

proteger nossos concidadãos da Pandemia da Covid-19. A 

situação exige cuidados, mas não impede nossa oração. Peçamos 

ao Senhor Jesus a graça de superarmos esta doença e que as 

pessoas se salvem deste mal. Podemos perder tudo, menos a 

esperança.  

(Caso a família não saiba cantar este canto, pode escolher outro que conheça. Ou 

ainda, pode omi�r) 

Todos: A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do Povo, 

que cresceu, cresceu, e nos transformou, ensinando-nos viver 

um mundo novo. 

EVANGELHO  (João 11,3-7.17.20-27.33b-45)

Todos: Amém. 

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João

CANTO

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Leitor: Naquele tempo: As irmãs de Lázaro mandaram dizer a 

Jesus: 'Senhor, aquele que amas está doente.' Ouvindo isto, Jesus 

disse: 'Esta doença não leva à morte; ela serve para a glória de  

Dirigente: Deus nos reuniu como família para rezarmos por nossa 

cidade de Curi�ba, que hoje completa 327 anos de fundação. 

Somos uma cidade bela, com muitos mo�vos para agradecer. O 

que você mais gosta em nossa cidade? 

Todos: Glória a vós, Senhor. 
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Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.' Jesus era 
muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando 
ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar 
onde se encontrava. Então, disse aos discípulos: 'Vamos de novo à 
Judéia.' Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 
quatro dias. Quando Marta soube que Jesus �nha chegado, foi ao 
encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a 
Jesus: 'Senhor, se �vesses estado aqui, meu irmão não teria 
morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te 
concederá.' Respondeu-lhe Jesus: 'Teu irmão ressuscitará.' Disse 
Marta: 'Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no úl�mo dia.' 
Então Jesus disse: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em 
mim, não morrerá jamais. Crês isto?' Respondeu ela: 'Sim, Senhor, 
eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que 
devia vir ao mundo.' 

Jesus levantou os olhos para o alto e disse: 'Pai, eu te dou graças 

porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto 

por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me 

enviaste.' Tendo dito isso, exclamou com voz forte: 'Lázaro, vem 

para fora!' O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis 

mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse:  

Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: 'Onde o 

colocastes?' Responderam: 'Vem ver, Senhor.' E Jesus chorou. 

Então os judeus disseram: 'Vede como ele o amava!' Alguns deles, 

porém, diziam: 'Este, que abriu os olhos ao cego, não podia 

também ter feito com que Lázaro não morresse?' De novo, Jesus 

ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma 

caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: 'Tirai a pedra'! 

Marta, a irmã do morto, interveio: 'Senhor, já cheira mal. Está 

morto há quatro dias.' Jesus lhe respondeu: 'Não te disse que, se 

creres, verás a glória de Deus?' Tiraram então a pedra. 
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4. “Marta disse a Jesus: 'Senhor, se �vesses estado aqui, meu 

irmão não teria morrido.” Senhor, nós vos pedimos também pelas  

'Desatai-o e deixai-o caminhar!' Então, muitos dos judeus que 

�nham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.

Palavra da Salvação.

1. “Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de 

Lázaro.” Senhor, Nós vos agradecemos pelos 327 anos de nossa 

cidade de Curi�ba! Que nós curi�banos sejamos fraternos e 

acolhedores, como a família de Betânia. Nós suplicamos: 

Dirigente: A Palavra de Deus nos leva a confiar em Jesus. Nos 

momentos de crise ele nos dá a sua vida. Rezemos, portanto, por 

nossa cidade e por nosso povo. Supliquemos pela saúde de todos 

os que se encontram enfermos. Após cada prece, digamos: 

Todos: Glória a vós, Senhor.

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.  

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.    

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.   

PRECES

2. “Senhor, aquele que amas está doente.” Oremos por todas as 

pessoas que se encontram enfermas: as que nós amamos (aqui 

podem se dizer os nomes de pessoas doentes), e também as que 

não conhecemos. Nós vos suplicamos: 

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.    

3. “Jesus encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias”. Senhor, 

nós vos suplicamos por todas as ví�mas fatais da Covid-19 em 

todo o mundo. Acolhei as suas almas levando-as à casa do Pai. Nós 

vos suplicamos: 
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Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.  

Dirigente: Se alguém �ver alguma prece espontânea que deseja 

fazer, pode dizer em voz alta! 

Dirigente: Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou: 

(Momento de preces espontâneas) 

Todos: Pai Nosso que estais nos céus... 

6. “Jesus ficou profundamente comovido.” Senhor, nós 

intercedemos por todos os profissionais de saúde de nossa cidade 

que se comovem com a dor e o sofrimento do próximo. Nós vos 

suplicamos: 

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.    

7. “Jesus levantou os olhos para o alto e disse: 'Pai, eu te dou graças 

porque me ouviste.'” Jesus, sumo e eterno sacerdote, apresentai 

ao Pai as preces por nossa bela cidade. Nós vos suplicamos: 

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.   

8. “Jesus exclamou com voz forte: 'Lázaro, vem para fora!” Na 

história de nossa cidade, muitas vezes vós libertastes nossos 

antepassados de pestes, pragas e epidemias. Socorrei-nos em 

vossa bondade. Nós vos suplicamos: 

famílias enlutadas nesta pandemia. Consolai os seus corações. Nós 

vos suplicamos: 

5. “Jesus disse: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Crês isto?'”. Senhor, 

nós cremos firmemente que sois a nossa vida e salvação. Olhai 

para nossa cidade de Curi�ba neste dia de seu aniversário e fazei-

nos promotores da vida de todos os nossos concidadãos. Nós vos 

suplicamos: 

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.  

Todos: Senhor, vós sois a Ressurreição e a Vida.    
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SÚPLICA À NOSSA SENHORA DA LUZ DOS PINHAIS       

Dirigente: Oração a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais: 

Todos: Amém. 

Viestes várias vezes à terra trazer aos vossos filhos aflitos doce 

mensagem de paz e de amor. Fazei que, aos clarões da vossa 

bondade, eu robusteça a minha fé e afervore o meu coração, 

necessitado da graça de Deus.

Abençoai as nossas famílias, para que elas sejam santuários de 

virtudes cristãs e células vivas do Corpo Mís�co de Cristo.

Todos: Gloriosa Senhora da Luz dos Pinhais, aurora fecunda e 

benfazeja do grande Sol divino que iluminou a pobre humanidade 

envolta nas trevas do pecado, sede a estrela fulgurante que nos 

guie os passos nos caminhos da perfeição e do bem.

Renovai os costumes da sociedade, para que nela reinem a pureza, 

a ordem e a concórdia fraternal.

Iluminai as nossas autoridades, para que conduzam os des�nos do 

Estado com sabedoria, jus�ça e espírito cristão.

Dirigente: Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de nossa 

cidade de Curi�ba, intercedei por todo o nosso povo. Afastai para 

longe de nós todos os males e perigos. Rogai pelos que são 

afligidos pela pandemia atual. Intercedei pelos profissionais de 

saúde. Volvei vosso olhar de amor e cuidado para nossas 

autoridades – prefeito, secretários, vereadores – a fim de que 

sejam sábios em suas decisões. Enfim, não vos esqueçais de nós, 

vossos filhos. Nestes 327 anos de nossa cidade nunca nos 

desamparastes. Amparai-nos, portanto, e levai nossos rogos ao 

vosso filho Jesus, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito 

Santo. 
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Mãos estendidas que os tronos renegam

Um coração que era sim para o irmão

Imaculada, Maria do povo

Olhos abertos pra sede do povo

Reino de Deus que renova esta terra

CONCLUSÃO

Dirigente: Senhor, Deus de nossos antepassados, que 
abençoastes as terras de Curi�ba com toda a sorte de graças e 
fizestes deste canto de nosso país um lar belo e harmonioso para 
todos nós, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre nós e toda 
nossa cidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Coração pobre acolhendo Jesus

Um coração que era sim para a vida

Imaculada, Maria de Deus

Todos: Amém. 

CANTO MARIANO

Um coração que era sim para Deus

Virgem mãe, Senhora da Luz dos Pinhais, sublime padroeira de 

Curi�ba e da Arquidiocese, abençoai os vossos filhos devotos que 

esperam a luz da vossa proteção, e pelos méritos infinitos de 

vosso Divino filho, alcançar um dia a eterna posse do Céu. Amém.

Ave-Maria...

Reino de Deus renovando este chão

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz

Passo bem firme que o medo desterra
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