
3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e 
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai. (pausa)

S. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente 
antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da 
reconciliação, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

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 remédio contra o pecado. Acolhei essa 
confissão de nossa fraqueza para que, humilhados pela 
consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela 
vossa misericórdia. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. O Senhor tem palavras de vida 
eterna. Ouçamos atentamente o que 
hoje Ele nos tem a dizer, para que, 
compreendendo seus preceitos, os 
guardemos como caminho que leva a 
preservar a vida.

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 

RITOS INICIAIS

3º DOMINGO DA QUARESMA

“Senhor, tens palavras de vida eterna.”

A. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos 
para esta celebração. Reunir-se para 
celebrar é expressar comunitariamente a 
própria fé e religião. Celebremos hoje em 
comunhão com todos os que, seguindo 
Jesus, fazem da religião caminho de vida 
e salvação. Iniciemos, cantando:

1. CANTO DE ABERTURA

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, / co’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!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o 
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. 
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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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!
Tanto Deus amou 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.
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
T. 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.

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Na alegria e certeza de que o Senhor nosso Deus é 
quem protege e guarda a vida e cheios de confiança de 
sermos por Ele atendidos, elevemos nossas preces.

L. Senhor, ajudai-nos a sermos convictos de que não há 
outro Deus fora de vós e de que, por isso, devemos adorar 
somente a vós, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai-nos e atendei-nos.

L. Senhor, que a vossa Igreja seja para todas as pessoas 
lugar de acolhida, de encontro e de promoção da 
verdadeira vida, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai-nos e atendei-nos.

L. Senhor, fazei com que, observando fielmente os vossos 
preceitos, compreendamos seu verdadeiro espírito, como 
caminho que gera e preserva a vida, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai-nos e atendei-nos.

(Preces da comunidade)

S. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade; que ela 
nos ajude a tomar consciência de nossa responsabilidade 
humana, social e cristã com o serviço: 

T. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, / vós conduzis 
a Igreja, servidora da vida, / nos caminhos da história. / 
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua palavra, / que 
chama à conversão, / seja vossa Igreja testemunha viva 
de fraternidade / e de liberdade, de justiça e de paz. / 
Enviai o vosso Espírito da Verdade / para que a sociedade 
se abra / à aurora de um mundo justo e solidário, / sinal 
do Reino que há de vir. / Por Cristo Senhor nosso. Amém!



S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
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 Nelson 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 a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. Comungando do memorial da entrega do Cristo Senhor, 
tornemo-nos também disponíveis ao mandamento do Pai!

16. CANTO DE COMUNHÃO
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 vêm 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!

4. O Senhor mandou seus anjos / pra teus passos vigiarem; 
/ eles te sustentarão / pra teus pés não tropeçarem... / 
Os perigos mais temidos / sem temor vai enfrentá-los; / 
“Já que a mim se confiou, / cuidarei de resguardá-lo!”

5. Ele vai chamar por mim, / logo eu lhe responderei; / 
junto dele em sua angústia, / sou eu quem o livrarei. 
/ E assim vou glorificá-lo: / longos dias lhe darei / e a 
minha salvação / eu lhe manifestarei!

A. Agradeçamos a Deus por seu 
Filho, que, fiel ao único mandamento 
de realizar a vontade do Pai, não se 
apegou à sua própria vida, mas 
a deu em serviço de amor a seus 
irmãos. Façamos o mesmo!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso criador. / :O Pão 
que nós recebemos é prova do seu amor.: (2x) / :É o 
fruto de sua terra do povo trabalhador.: (2x) / 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.: (2x) / :É o fruto 
de sua terra do povo trabalhador.: (2x) /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, 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...
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.

LITURGIA EUCARÍSTICA



19. CANTO (Hino da CF 2015)

1. Em meio às angústias, vitórias  e lidas, / no palco do mundo, 
onde a história se faz, / sonhei uma Igreja a serviço da vida. 
/ :Eu fiz do meu povo os atores da paz!: (2x)

Quero uma Igreja solidária, / servidora e missionária, 
/que anuncia e saiba ouvir. / A lutar por dignidade, / 
por justiça e igualdade, / pois “EU VIM PARA SERVIR”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, / mas entre vocês 

bem diverso há de ser. / Quem quer ser o grande se faça 
de servo: / :Deus ama o pequeno e despreza o poder.: (2x)

3. Preciso de gente que cure feridas, / que saiba escutar, 
acolher, visitar. / Eu quero uma Igreja em constante 
saída, / :de portas abertas, sem medo de amar!: (2x)

4. O meu Mandamento é antigo e tão novo: / Amar e servir 
como faço a vocês. / Sou Mestre que escuta e cuida de seu 
povo, / :um Deus que se inclina e que lava seus pés.: (2x)

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.

A. Acabamos de celebrar a Eucaristia, 
memorial da entrega de Jesus, que faz eterna 
a aliança entre Deus e seu povo. Confiantes 
em que não há outro Deus fora daquele que 
nos tira da morte para vida, somos enviados 
para viver os preceitos do Senhor Deus.  

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA                                    
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)
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RITOS FINAIS

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015

Tema: Fraternidade, Igreja e Sociedade
Lema: “Eu vim para servir” (Mc 10,45)

Introdução

A CF 2015 “Fraternidade, Igreja e 
Sociedade”, quer, no tempo da quaresma 
recordar o mandato missionário de 
Jesus (Ide… Mt 28,19-20). Em sua 
essência, a Igreja é, antes de tudo, uma 
comunidade em saída (missão). A Missão 
é ir, sem medo, ao encontro dos excluídos 
e convidá-los para seguir a Jesus. O 
missionário encurta distâncias, abaixa-se 
e assume a vida humana, tocando a carne 
sofredora de Cristo no povo.
Os setores missionários são o ambiente 
aonde a caridade se torna anúncio vivo. 
É nos setores que podemos dizer que 
os cristãos são presença do Evangelho 
na sociedade e podem colaborar na 
construção de uma sociedade mais justa, 
fraterna e solidária, preservando-a de ser 
excludente.
Para que a Igreja preste o serviço à 
sociedade, é necessário entender como 
está organizada. Este entendimento leva 
ao discernimento daquilo que é sinal de 
Deus ou sinal do pecado na humanidade. 
Então a Igreja decide reforçar o que é bom 
e lutar contra o que é ruim. Como fazer 
este serviço?  A quem servir?

O texto da CF, juntamente com a narrativa 
do Evangelho de Marcos nos dão estas 
respostas.

A RELAÇÃO IGREJA – SOCIEDADE À 
LUZ DA PALAVRA DE DEUS

As Escrituras testemunham a fidelidade 
de Deus e seu amor pelos seres 
humanos, com suas intervenções na 
história e propostas de alianças com os 
homens e mulheres. Chamou Abraão e 
lhe fez uma promessa que se estendia 
à sua descendência (Gn 12,3).

O POVO DE ISRAEL CHAMADO A SER 
SINAL PARA TODOS

A liberdade é a grande busca do povo 
de Deus. Primeiro a libertação da fome, 
quando se mudam para o Egito. Depois, 
a libertação da escravidão, quando se 
aventuram pelo deserto em busca da 
terra prometida. O deserto é o ambiente 
da pedagogia da construção de uma nova 
cultura fraterna e estrutura justa (Êxodo 
20,1-17; 23,10-13; Levítico 25,12-13. 
35-54).

A POSTURA DE SERVIÇO DO FILHO 
DE DEUS

Jesus realizou a sua missão em meio aos 
problemas e injustiças da sociedade do seu 
tempo. Ele demonstrou amor e cuidado 
pelos pequenos e marginalizados (Mc 
10,13-16; Lc 8,1-3; Lc 7,37; Mt 21,31). 
Jesus não se omitiu em censurar as 
autoridades do seu tempo (Mt 23,4; 28). 
Também estava atento à fome física, assim 
como à fome de formação do seu povo 
(Mc 6,34).
O Filho de Deus sempre se apresentou 
como servidor (Mt 11,28-29), bem como 
valorizou aos humildes (Mt 5,3; 11,25). 
Quando os discípulos se perguntavam 
quem seria o maior dentre eles (Mc 9,32-
34), Jesus responde: “Sabeis que os que 
são considerados chefes das nações as 
dominam e os seus grandes fazem sentir o 
seu poder. Mas entre vós não será assim; 
antes, qualquer que entre vós quiser ser 
grande, será vosso serviçal; e qualquer 
que dentre vós quiser ser o primeiro, será 
servo de todos. Porque o Filho do homem 
também não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate 
de muitos” (Mc 10,42-45).
O serviço nós o vemos expresso na última 
ceia, durante o lava-pés (Jo 13, 1-8). Para 
assumir a missão de Jesus, o discípulo 
precisa estar tomado pelo espírito de 
serviço (Mc 8,35).

LEITURAS DA SEMANA

2a feira: 2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30.
3a feira: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35.
4a feira: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19.
5a feira: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-
18.22; Mt 1,16.18-21.24a.
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 DQ: 2Cr 36,14-16.19-23; Sl 136(137); Ef 2,4-10; Jo 3,14-21.


