Ano B / Tempo da Quaresma / Roxo

3º DOMINGO DA QUARESMA

Nº 2275 - 04/03/2018
2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!

3. ATO PENITENCIAL

S. O Senhor disse: “quem dentre vós estiver sem
pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos
todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do
fundo do coração (pausa).

RITOS INICIAIS
A. Reunidos em nome do Senhor,
queremos prosseguir nossa
caminhada quaresmal na certeza
de promovermos em nossa
sociedade a cultura da vida, da
fraternidade e da justiça. A liturgia
de hoje nos ajuda a refletir acerca
do modo de vivermos nossa fé e
nossa religião. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA [Faixa 6 do CD da CF 2018]

Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre! / Que
os inimigos não triunfem sobre o povo. / De suas
angústias, ó Senhor, livra tua gente!
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma; / em
ti confio: que eu não seja envergonhado. / Não se
envergonhe quem em ti põe sua esperança, / mas,
sim quem nega por um nada sua fé!
2. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, / e faz-me
conhecer a tua estrada! / Tua verdade me oriente e
me conduza, / porque és o Deus da minha salvação!
3. Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura /e a tua
compaixão, que são eternas. / Não recordes meus
pecados quando jovem, / nem te lembres das
minhas faltas e delitos.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.58]
1. João Batista clamou no deserto: / “preparai ao
Senhor uma estrada, / eis que o Reino de Deus está
perto; / escutai, geração transviada!”
Mudai de vida, mudai, / convertei-vos de coração! /
Fazei a vontade do Pai, / amai, servi aos irmãos; / fazei
a vontade do Pai, / lutai por um mundo de irmãos; /
fazei a vontade do Pai, / o chão é de todos, e o pão!
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, / batizado por João no
Jordão, / inaugura o reino do Pai, / com este santo
e solene pregão:
3. Escutai, ó Igreja de Deus: / eis, o tempo da Graça
chegou, / é o Senhor da Justiça que passa, / sua
Páscoa entre nós começou!

1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida /
quem ouve a vossa palavra, / tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (2x)
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra / para
atrair-nos a vós, / tende piedade de nós.
Ó Cristo, tende piedade de nós! (2x)
3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento / da vossa
cruz, / tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (2x)

4. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, fonte de toda misericórdia
e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a
esmola e a oração como remédios contra o pecado.
Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que,
humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos
confortados pela vossa misericórdia. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. O ponto central dos
mandamentos é a promoção e o
cuidado da vida. É essa vida que
Jesus quer valorizar, rompendo
com um sistema de comércio e
exclusão. Ouçamos a Palavra que
nos mostra a sabedoria de Deus.

5. PRIMEIRA LEITURA (Ex 20,1-17)

Leitura do livro do Êxodo.
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras:
“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da
casa da escravidão. Não terás outros deuses além de
mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura
alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo,
na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra.
Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes
prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um
Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até
a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas
uso da misericórdia por mil gerações com aqueles
que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em
vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem
pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o

dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos
os teus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado dedicado
ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua
escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em
tuas cidades. Porque o Senhor fez em seis dias o céu, a
terra e o mar, e tudo o que eles contêm; mas no sétimo
dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do
sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para
que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus
te dará. Não matarás. Não cometerás adultério. Não
furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu
próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo,
nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem
coisa alguma que lhe pertença”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / Sl 18 (19)

Senhor, tens palavras de vida eterna.
• A lei do Senhor Deus é perfeita, / conforto para a
alma! / O testemunho do Senhor é fiel, / sabedoria
dos humildes.
• Os preceitos do Senhor são precisos, / alegria ao
coração. / O mandamento do Senhor é brilhante, /
para os olhos é uma luz.
• É puro o temor do Senhor, / imutável para sempre.
/ Os julgamentos do Senhor são corretos / e justos
igualmente.
• Mais desejáveis do que o ouro são eles, / do que
ouro refinado. / Suas palavras são mais doces que
o mel, / o mel que sai dos favos.

7. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1,22-25)

Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos
procuram sabedoria; nós, porém, pregamos Cristo
crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para
os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus
como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria
de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais
sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de
Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, / Rei
da eterna glória!
1. Deus amou tanto o mundo, que lhe deu seu Filho único;
/ todo aquele que crer nele, há de ter a vida eterna.

9. EVANGELHO (Jo 2,13-25)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a
Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de
bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí
sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou
todos do Templo, junto com as ovelhas e os bois;
espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas.
E disse aos que vendiam pombas: “Tirai isso daqui! Não
façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!” Seus
discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz:
“O zelo por tua casa me consumirá”. Então os judeus
perguntaram a Jesus: “Que sinal nos mostras para agir
assim?” Ele respondeu: “Destruí este Templo, e em três
dias eu o levantarei”. Os judeus disseram: “Quarenta e

seis anos foram precisos para a construção deste santuário
e tu o levantarás em três dias?” Mas Jesus estava falando
do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou,
os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e
acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em
Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que
realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes
dava crédito, pois ele conhecia a todos; e não precisava do
testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque
ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo niceno-constantinopolitano)

T. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do
céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito
Santo, no seio da virgem Maria, e se fez homem. Também
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita
do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no
Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una,
santa, católica e apostólica. Professo um só batismo
para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos
mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém

11. PRECES DA COMUNIDADE

S. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus
Pai todo-poderoso, que deseja que todos os homens
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
L. Senhor, que vivamos cada vez mais os vossos
mandamentos, sobretudo na defesa e promoção da
vida de todos os vossos filhos e filhas. Nós vos rogamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que nossa comunidade seja sempre casa de
acolhida e de missão, a fim de que as pessoas não se
percam nos caminhos da fé. Nós vos rogamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, acolhei todos os falecidos no festim da
eternidade; que seus familiares encontrem, na Palavra,
na Eucaristia e na vida comunitária, a força necessária
e a fé na ressurreição. Nós vos rogamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
(Preces da comunidade)
S. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão,
atendei as preces de vossa Igreja, para alcançarmos com
segurança o que pedimos com fé. P.C.N.S.
T. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Apresentemos ao Pai os dons do
pão e do vinho, que vão se tornar
o Corpo e o Sangue do Salvador.
Cantemos:

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Sê bendito, Senhor, para sempre! / Pelos frutos das
nossas jornadas: / repartidos na mesa do Reino, /
anunciam a paz almejada!
Senhor da vida, / tu és a nossa salvação! / Ao
prepararmos a tua mesa / em ti buscamos ressurreição!

2. Sê bendito, Senhor, para sempre! / Pelos mares, os
rios e as fontes! / Nos recordam a tua justiça, / que
nos leva a um novo horizonte!
3. Sê bendito, Senhor, para sempre! / Pelas bênçãos
qual chuva torrente! / Tu fecundas o chão desta vida,
/ que abriga uma nova semente.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.59]
1. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador. / O
pão que nós recebemos / é prova do seu amor, / é
o fruto de sua terra, do povo trabalhador; / na missa
é transformado / no Corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, / bendito seu amor! / Bendito seja
Deus, / Pai Onipotente, nosso Criador! (2x).
2. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Criador. / O
vinho que recebemos / é prova do seu amor, / é o
fruto de sua terra, do povo trabalhador; / na missa
é transformado / no Sangue do Salvador.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este
sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados,
saibamos perdoar os nossos semelhantes. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Prefácio da Quaresma, II
“Quaresma, tempo de conversão”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. Para renovar, na santidade, o coração dos
vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e
salvação. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões
desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E,
enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Estando para ser entregue e abraçando livremente a
paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.

S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição.
S. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do
vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o
cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo
Pedro e todos os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que
morreram na esperança da ressurreição e de todos os
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus; com São José, seu esposo; com
os santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda
honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO

S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por
seu divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, / santificado seja o
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a
vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o pão
nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas
ofensas, / assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; / e não nos deixeis cair em tentação, / mas
livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos
a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos:
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos
com um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha
um ninho para pôr os seus filhotes: nos vossos altares,
Senhor do universo, meu rei e meu Deus! Felizes os que
habitam em vossa casa: sem cessar podem louvar-vos.

16. CANTO DE COMUNHÃO

(Melodia: "Agora o Tempo se Cumpriu”)

Até os pássaros do céu / encontram um abrigo. / Perto
de ti, Senhor, / abrigarei a minha vida.
1. Feliz aquele homem que não anda/ conforme os
conselhos dos perversos;
2. Que não entra no caminho dos malvados / nem
junto aos zombadores vai sentar-se;
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus / e a medita,
dia e noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore / que à beira
da torrente está plantada;
5. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo / e jamais as
suas folhas vão murchar.
6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, / mas a
estrada dos malvados leva à morte.
Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.60]
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele
estarei; / libertarei, glorificarei, / minha salvação eu
lhe mostrarei!
1. Tu, que moras sob a sombra / do Senhor onipotente, /
lhe dirás em confiança: / “Meu refúgio, meu batente,
/ só em ti é que eu confio!” / E ele vem tão fielmente
/ te livrar do caçador / e da peste inclemente.
2. Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te
abrigas, / o seu braço é teu escudo, / armadura em
que te fias. / Não terás o que temer / nem de noite,
nem de dia, / venha a flecha e o terror, / venha a
peste, epidemia...
3. Caiam mil junto de ti / e dez mil vem ao teu lado, /
nada vai te atingir, / não serás prejudicado... / Com
teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado; / no
Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Tpo da Quaresma n. 4a)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como
concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa.
T. Amém!
S. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida,
vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira
conversão.
T. Amém!
S. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na
luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar
a vitória da Páscoa.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém!

19. HINO DA CF 2018

1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, / a tua Igreja
se propõe a superar / a violência que está nas mãos
do mundo / e sai do íntimo de quem não sabe amar.
Fraternidade é superar a violência! / É derramar,
em vez de sangue, mais perdão! / É fermentar na
humanidade o amor fraterno! //: Pois Jesus disse que
“somos todos irmãos”://
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho / e cultiválos com carinho e proteção, / não mais verá a violência
em sua terra. / Levar a paz é compromisso do cristão!
3. Exclusão, que leva à morte tanta gente, / corrompe
vidas e destrói a criação. / “Basta de guerra e
violência, ó Deus clemente!”: / é o clamor dos
filhos teus em oração.
4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, / pleno
de paz, de harmonia e de unidade. / Sonhamos ver
um novo céu e nova terra: / homens na roda da feliz
fraternidade.
5. Tua Igreja tem o coração aberto / e nos ensina o
amor a cada irmão. / Em Jesus Cristo, acolhe, ama e
perdoa / quem fez o mal, caiu em si e quer perdão.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, tendo recebido o penhor
do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com
o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar
em nossa vida o que o sacramento realizou em nós.
P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Os mandamentos nos ajudam
na promoção da vida, para que
não haja nenhum tipo de exclusão.
Jesus nos fala sobre o zelo pela
casa do Senhor: esse zelo se
reflete na promoção da vida e
da justiça, na construção de uma
comunidade que seja realmente
casa de acolhida e de missão.
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: 2Rs 5,1-15a; Sl 41; Lc 4,24-30.
3ª feira: Dn 3, 25.34-43; Sl 24; Mt 18,21-35.
4ª feira: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19.
5ª feira: Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23.
6ª feira: Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34.
Sábado: Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14.
4º DTQ: 2Cr 36,14-16.19-23; Sl 136; Ef 2,4-10; Jo 3,14-21.

O tradicional Encontro do Bispo com a Juventude
de nossa Diocese, no Domingo de Ramos,
acontecerá no dia 25 de março às 14h. O início
se dará, como em todos anos, no Paço Municipal
de Santo André (Avenida Portugal, 233), de onde
seguiremos em procissão para a Catedral Nossa
Senhora do Carmo. Contamos com a presença
de todos nesse grande encontro missionário.

Venha e traga seus amigos e comunidade!
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