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TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA - ANO B
CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA: “FRATERNIDADE E DIÁLOGO: COMPROMISSO DE AMOR”
ANO SANTO DE SÃO JOSÉ
Cor Litúrgica: Roxo
A.: Meus irmãos, em Cristo, templo vivo de Deus, nós contemplamos a glória do Pai, vislumbramos os
sinais da ressurreição e participamos da força transformadora do amor que nos leva a cuidar com esmero
das coisas de Deus. Iniciemos, alegremente, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – (Hinário da CNBB, Liturgia VIII, Quaresma, Ano A, p.2)
R.: SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO QUE VEM IMPLORAR TEU PERDÃO; É GRANDE O NOSSO PECADO,
PORÉM É MAIOR O TEU CORAÇÃO. / 1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste
tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. / 2.
Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós
desejamos o nosso amor te dar porque só muito amor nos pode libertar. / 3. Motivos temos nós de
sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não desesperar. Olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou,
não foi também, por nós, teu sangue que jorrou?
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: O
Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - P.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). P.: Senhor, que na água e no
Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE
NÓS. P.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós.
TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do
vosso Sangue, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. ORAÇÃO DO DIA - P.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, Vós
nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da
nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela Vossa
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos, quando caminhamos na estrada de Jesus, nós adquirimos a consciência de que o templo de
Deus é, em primeiro lugar, o coração da pessoa que acolheu Sua Palavra. Ouçamos as leituras de hoje.

5. 1ª LEITURA (Ex 20, 1-17) – Mais longa - Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, 1Deus pronunciou todas estas palavras: 2“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito,
da casa da escravidão. 3Não terás outros deuses além de mim. 4Não 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. 5Não 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, 6mas uso da misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus
mandamentos. 7Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem
castigo quem pronunciar o seu nome em vão. 8Lembra-te de santificar o dia de sábado. 9Trabalharás
durante seis dias, e farás todos os teus trabalhos, 10mas 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. 11Porque 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. 12Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu
Deus te dará. 13Não matarás. 14Não cometerás adultério. 15Não furtarás. 16Não levantarás falso testemunho
contra o teu próximo. 17Não 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
6. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 18/19)
R.: SENHOR, TENS PALAVRAS DE VIDA ETERNA!/ 1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma!
O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes./ 2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao
coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz./ 3. É puro o temor do Senhor,
imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente./ 4. Mais desejáveis do
que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai
dos favos.
7. 2ª LEITURA (1 Cor 1, 22-25) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 22Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria; 23nós, porém, pregamos
Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. 24Mas, para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. 25Pois 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: GLÓRIA E LOUVOR A VÓS, Ó CRISTO. /Tanto Deus amou o mundo,
que lhe deu Seu Filho único; todo aquele que crer n’Ele há de ter a vida eterna.
9. EVANGELHO – (Jo 2, 13-25) – P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: 13Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 14No Templo encontrou os vendedores
de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. 15Fez 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. 16E disse aos que vendiam pombas: “Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de
comércio!” 17Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: “O zelo por tua casa me

consumirá”. 18Então os judeus perguntaram a Jesus: “Que sinal nos mostras para agir assim?” 19Ele
respondeu: “Destruí este Templo, e em três dias eu o levantarei”. 20Os judeus disseram: “Quarenta e seis
anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias?” 21Mas Jesus estava
falando do Templo do seu corpo. 22Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha
dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. 23Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa.
Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. 24Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele
conhecia a todos; 25e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele
conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
10. HOMILIA
11. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
12. ORAÇÃO DOS FIÉIS – P.: Irmãos caríssimos, a Palavra do Senhor nos recorda que só a Ele havemos de
adorar, cumprindo a Sua Lei e os Seus preceitos. Por isso oremos, suplicando com fervor: Senhor, escutai a
nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

1) Vós que restaurais o verdadeiro sentido do Templo, fortalecei a Vossa Igreja em sua caminhada
quaresmal, a fim de que produza sempre mais frutos de conversão e de vida nova, nós Vos rogamos.
TODOS; SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Inspirai os governantes de todas as nações a usarem o poder que lhes foi conferido para o benefício do
povo, especialmente os mais pobres, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Favorecei em nossas famílias o exercício do diálogo, do perdão, o acolhimento e a criação de fecundos
espaços para a oração no cotidiano do lar, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

4) Abençoai e protegei a nossa comunidade, a fim de que, por meio da vivência do silêncio e pelo respeito
ao templo, saiba testemunhar sua pertença a Vós e o serviço aos irmãos, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas):

P.: Ó Pai, que nos destes Vosso Filho, que sacia a fome do vosso povo, ouvi as nossas preces e fazei que
encontremos a nossa alegria na abundância dos Vossos dons. Ele que é Deus convosco na unidade do
Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – (Hinário da CNBB, Liturgia XIV, Quaresma, Ano B, p.9)
R.: EIS O TEMPO DE CONVERSÃO, EIS O DIA DA SALVAÇÃO: AO PAI VOLTEMOS, JUNTOS ANDEMOS. EIS O
TEMPO DE CONVERSÃO. / 1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus: em
vós espero, ó Senhor! / 2. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo. Ele
busca e vem salvar. / 3. Viverei com o Senhor. Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor
não mais aguento. / 4. Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o
reviver! / 5. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho; Ela é vida, é alegria. Vou guardá-la com carinho. /
6. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade!
14. P.: Orai, irmãos e irmãs...
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que,
pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (p. 478) – Prefácio da Quaresma II – Quaresma, tempo de conversão –
MR (p. 415) - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-Vos graças, sempre e em todo
o 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: 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. 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 A REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!

P.: 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.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, com nosso bispo Paulo Cezar, seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso
povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
P.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, 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.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
P.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO – HINÁRIO LITÚRGICO DA CNBB – 2º FASCÍCULO (p. 50)
R.: ATÉ OS PÁSSAROS DO CÉU ENCONTRAM UM ABRIGO. PERTO DE TI, SENHOR, E 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.
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: 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. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
20. ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021
Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça
de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a
testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros

que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a
humanidade, em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor
redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da
amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém!
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL - (MR p.521)
P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a
todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. TODOS: AMÉM. P.: O Senhor Jesus
Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão.
TODOS: AMÉM. P.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes
com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. TODOS: AMÉM. P.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2021
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração. De mãos dadas formando a aliança,
confirmados na mesma missão. (bis) Em nome de Cristo, que é a nossa paz! Em nome de Cristo, que a vida
nos traz: do que estava dividido, unidade ele faz! Do que estava dividido, unidade ele faz!/ 2. Venham
todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus, Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho
a Emaús. (bis)/ 3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo
comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)/ 4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda
polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis)/ 5. Venham jovens, idosos,
crianças e vivamos o amor-compromisso, na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço.
(bis)
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 2 Rs 5,1-15a.; Sl 41 (42),2.3;Lc 4, 24-30 – CmFac. de S. João de Deus, Rlg.
Ter.: Dn 3, 25.34-43; Sl 24(25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R/. 6a); Mt 18, 21-35 – CmFac. De Sta. Francisca Romana, Rlg.
Qua.: Dt 4, 1.5-9; Sl 147 (147B), 12-13. 15-16. 19-20 (R/. 12a); Mt 5, 17-19
Qui.: Jr 7, 23-28; Sl 94 (95),1-2.6-7.8-9 (R/8); Lc 11,14-23
Sex.: Os 14, 2-10; Sl 80(81),6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 e 17 (R/.cf.11 e 9a); Mc 12, 28b-34;
Sáb.: Os 6, 1-6; Sl 50 (51), 3-4.18-19.20- 21ab (R/. cf. Os 6,6); Lc 18, 9-14
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