
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Durante o Tempo da Quaresma o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, sem flores e enfeites. Utilizar poucos 
instrumentos musicais. Preparar em lugar de destaque a cruz 
e o cartaz da CF/2021. Preparar a recordação da vida. Iniciar a 
celebração, cantando o refrão orante.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Reginaldo Veloso - Daniel De Angeles)
Lembra Senhor, o teu amor, fiel para sempre! 
Que os inimigos não triunfem sobre o povo! De 
suas angústias, ó Senhor, livra tua gente! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, Lecionário (ou 
Bíblia), leitores, ministros, presidente.

2. Canto Inicial 
(Maria de Fátima Oliveira - Fr. Telles Ramon - Pe. José Weber)
Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu 
coração. Ele será teu condutor, tua esperança 
de salvação!
1 - Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo. 
Cantarás purificado os louvores do Deus vivo.

2 - Nossas vidas tão dispersas nosso Deus as 
juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará!
3 - Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! Pois 
imenso é seu amor e jamais se acabará!
Presidente - A liturgia deste terceiro Domingo 
da Quaresma vem nos recordar da eterna 
preocupação de Deus em conduzir os homens 
e as mulheres ao encontro da vida nova. Nesse 
sentido Sua Palavra nos apresenta sugestões 
diversas de conversão e de renovação. Iniciemos 
nosso encontro. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador(a) - Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, 
hoje somos convidados a fazer de nossas 
comunidades um espaço onde todos possam 
sentir-se na casa do Pai. Uma casa acolhedora e 
calorosa onde não se fecha as portas a ninguém, 
nenhuma pessoa é excluída, nem discriminada. 
Vamos recordar os fatos ocorridos nessa semana 
em nossa comunidade, em nossa paróquia e em 
nossa diocese (recordação da vida). 

3. Deus nos perdoa
Presidente -  Os cristãos são aqueles que aderiram 
a Cristo e que se identificaram com Ele. Somos 
pedras vivas desse novo Templo onde Deus se 
manifesta ao mundo e vem ao encontro dos 
homens e mulheres para lhes oferecer a vida e a 
salvação (silêncio). Em uma atitude de conversão, 
supliquemos a misericórdia do Pai, cantando.  
( D.R. - Folcmúsica Religiosa)
1. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor: 
serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas 
pecador!
2. Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror: 
contemplando a cruz de Cristo, já não sejas 
pecador!
3. Vais pecando, vais pecando, vais de horror em 
mais horror: filho acorda dessa morte, já não 
sejas pecador!
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11. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus fiel às Suas promessas que 
sempre nos ensina a caminhar segundo Seus 
preceitos e leis, professemos a nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

12. Preces da Comunidade 
Presidente - Somos convidados a manter o diálogo 
e que este tenha na sua raiz o amor que nos faz 
irmãos e irmãs, templos novos e comprometidos 
com a paz. Elevemos nossas preces a Deus 
respondendo: Senhor, escutai nossa prece!
- Senhor, iluminai o Papa Francisco, Bispos, 
Padres, Diáconos, religiosos e religiosas e 
seminaristas, para que sejam cada vez mais sinais 
de Vossa presença na Igreja e na sociedade. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, abençoai nossos governantes, para 
que busquem sempre a conversão do coração e 
imitem o exemplo de Jesus que veio para servir 
e não para ser servido. Nós vos pedimos.
- Senhor, velai por todos nós batizados, para que 
coloquemos em prática Vossos mandamentos e 
leis na vivência desses valores cristãos, em casa, 
na comunidade e na sociedade. Nós vos pedimos.
Terminadas as preces, o presidente reza a Oração da Campanha 
da Fraternidade 2021.

Presidente - 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 da 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!

13. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - Jesus ficou indignado quando viu 
os vendilhões profanarem o Templo, que era o 
lugar sagrado de oração. Igualmente sagrado é 
o direito do ser humano de ter vida digna. Como 
cristãos, somos chamados a construir o Reino 
da verdade e da graça, da justiça, do amor e da 
paz, pois somos todos irmãos.  Apresentemos ao 
Altar do Senhor nossas vidas no compromisso 
de honrar a Palavra de Deus e edificar a paz em 
nossas comunidades.
(Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
1. Venham todos, mulheres e homens, superar 
toda polaridade, pois em Cristo nós somos um 
povo, reunidos na diversidade. (bis)

4. Passam meses, passam anos, sem que busques 
teu Senhor: como um dia para o outro, assim 
morre o pecador!
5. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, 
vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador!
6. Compaixão, misericórdia vos pedimos, 
Redentor: pela Virgem, Mãe das dores, perdoai-
nos, Deus de amor!
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

4. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus, sois bondade 
infinita e misericórdia sem fim. Por isso, todo 
pecador consegue o Vosso perdão pela oração, 
pela esmola e também pelo jejum. Concedei 
que o Vosso povo, curvado pela consciência do 
pecado, possa erguer-se com ajuda da Vossa 
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

5. Leitura do Livro do Êxodo (20, 1-17)

6. Salmo Responsorial (18) (CD Cantando os Salmos)
Senhor, tens palavras de vida eterna. (bis)
- 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 preciosos (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 
o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que 
o mel, que o mel que sai dos favos.

7. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (1, 22-25)

8. Canto de Aclamação (CD CF 2011)
Glória a vós, ó Cristo, rei da eterna glória! (bis)
1 - Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu 
Filho único; todo aquele que crer n’Ele, há de ter 
a vida eterna.

9. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (2, 13-25)

10. Partilha da Palavra 

Deus nos fala

Nossa resposta
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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! (bis)

14. Canto das Oferendas
(Frei Telles Ramon - Wanderson Luiz Freitas) 
Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua 
salvação! Que Cristo Jesus nos prometeu! 
1 - Como outrora nossos pais, conduziste à boa 
terra, vem, conduz a tua Igreja que caminha e em 
ti espera, Tua esperança nós vivemos pois não é 
uma quimera.
2 - Se nos falta a tua luz, na penumbra andaremos, 
nossas vidas transformadas, por tua Páscoa nós 
queremos. E a morte, o mal e a dor, para sempre 
venceremos.

15.  Louvação 
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus, 
por todas as pessoas e grupos que observam e 
colocam em prática as leis e preceitos do Senhor 
e em nossas comunidades são “pedras vivas”, 
verdadeiros templos do Senhor. 
(Amália Ursi - Waldeci Farias)
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu 
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu 
poder.
1 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe 
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez 
tudo mantém sua aliança.
2 - Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia 
com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os 
olhos e os cegos verão!
3 - O Senhor levanta os caídos, são os justos por 
ele amados; o Senhor protege os migrantes e 
sustenta os abandonados!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

16. Pai Nosso 
Presidente - Rezemos a oração que Cristo nos 
ensinou como modelo de toda oração. Pai 
Nosso...

17. Momento da Paz 
Animador(a) - É por meio do diálogo amoroso e 
do testemunho da unidade na diversidade, que 
somos convidados a ser pessoas de boa vontade 
para pensar, avaliar e identificar caminhos para a 
superação das polarizações e das violências que 
marcam o mundo atual. Em silêncio, rezemos 
pela paz.
 
18. Canto de Comunhão (se houver) 

(Eurivaldo Silva Ferreira - Wallison Rodrigues)
1 - Ao se aproximar a Páscoa, Tu te fazes o 
romeiro, dirigindo-se à Cidade rumo ao Templo, 
lugar santo. Lá o encontras profanado por 
cambistas e outros tantos.
Em tua Páscoa, não perece quem seguir o rumo 
certo, pois, do humano tu conheces os sentidos 
por completo.
2 - Expulsaste os vendedores, e a Escritura se 
cumpriu; Tu disseste com voz firme: “O seu zelo 
me consome. É a casa de meu Pai, pois é bom 
honrar seu nome”.
3 - “Não se faz desta morada uma casa de 
comércio”. Destruindo-se o lugar, este é o teu 
sinal: em três dias tu o levantas, ei-lo novo, sem 
igual.

19. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, ao 
celebrarmos este encontro com os irmãos e 
irmãs, recebemos já na terra a Palavra e o Pão 
da alegria que se reparte no céu. Fazei, agora, 
que todos nos vejam no dia a dia como gente 
que Vos ama, servindo sempre aos irmãos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

20. Breves Avisos

21. Refletindo o lema da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021
A afirmação “Cristo é a nossa paz” confessa 
que em Cristo não há lugar para violência e o 
racismo, para o ódio e a discriminação. A paz 
palavra na língua grega é eirene; em hebraico, 
shalom e no aramaico sholom. Nos três idiomas, 
a paz significa tanto superação das violências 
e das discriminações, quanto a plenitude de 
vida, consequência de relações equânimes 
entre o ser humano e a natureza, o ser humano 
e seus semelhantes e o ser humano e Deus. 
Isso significa que Cristo é aquele que garante 
as relações de equidade e acolhida entre todos 
os povos. A paz será fruto da vida em plenitude 
garantida para todos os povos. Para a cultura 
hebraica, paz é sinônimo de vida plena, o que 
significa ter o acesso a tudo o que é necessário 
para a subsistência. É o que diz o Salmo 128: 
Paz é a fartura que se concretiza no fruto da 
terra, pelo esforço do camponês (Sl 128,1-2). 
Paz está presente nas famílias ou grupos de 
amigos e amigas que felizes se sentam ao redor 
da mesa para banquetear celebrando a vida, 
dom de Deus (Sl 128,3). Revela-se nas vidas do 
avô e da avó que veem seus netos crescerem 
(Sl 128,6ª). A paz é a vida em plenitude, vida 
em paz (Sl 128,6b) que devemos desejar para 
todos os povos.    

(Texto-Base C.F.E 2021)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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a pessoa sábia é capaz de conhecer. O salmista 
exalta a grandeza da Lei revelada e, percebendo-
se pecador, confessa seus pecados e suplica o 
perdão. Na segunda leitura Paulo procurava pôr 
fim aos partidarismos que dividiam a comum 
idade recém fundada, consolidando as bases 
da jovem comunidade. Após saudar os fiéis e 
dar graças por sua exuberante experiência e 
fé, o apóstolo exorta os coríntios a encontrar 
um acordo e superar as divisões. O evangelho 
nos fala que Jesus encontra em Jerusalém, sua 
organização rotineira para o atendimento das 
necessidades dos peregrinos. Bois, ovelhas 
e pombas eram vendidos a eles para facilitar 
sua participação nos sacrifícios, uma vez que 
era inviável uma longa viagem levando consigo 
animais e ofertas. Por esse motivo, os fiéis 
levavam dinheiro para adquiri-los no próprio 
Templo. Como havia peregrinos oriundos de 
regiões estrangeiras, havia a necessidade de 
cambistas para fazer o câmbio de moedas. 
Pelo gesto simbólico da purificação do Templo 
e por dois discursos de Jesus, somos chamados 
a avaliar a qualidade de nossa resposta à 
pessoa de Jesus e à sua auto entrega na cruz. 
Na liturgia de hoje, contemplamos o mistério 
da purificação do Templo, no qual nova vida 
e prática religiosa podem encontrar seu real 
significado, purificadas e reorientadas para a 
Cruz. O corpo morto e ressuscitado de Cristo é 
o verdadeiro santuário onde o Pai habita e pelo 
qual irradia o perdão e a misericórdia sobre o 
mundo. Podemos responder a Deus exaltando 
Suas palavras de vida eterna e anunciando a 
força e sabedoria de Cristo crucificado em nossa 
fraqueza e simplicidade.

(Roteiros Homiléticos para o Tempo da Quaresma - 2021)

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; Mt 5,17-19
5ª feira: Jr 7,23-28; Sl 94; Lc 11,14-23
6ª feira: Os 14,2-10; Sl 80; Mc 12,28b-34
Sábado: Os 6,1b-6; Sl 50; Lc 18,9-14
Domingo: 2Cor 36,14-16.19-23; Sl 136; Ef 2,4-10; Jo 
3,14-21

22. Gesto concreto
- Compartilhar uma experiência, rememorar, 
recordar, perceber a mão amorosa e cuidadora 
de Deus na história de vida de pessoas e 
comunidades ajuda a construir identidade, 
a estabelecer balizas que orientarão nossas 
decisões, escolhas e relações. Se possível, reúna 
a família e tente ouvir dos avós ou dos pais algo 
que tenha acontecido e que seja uma história 
enriquecedora para as pessoas e/ou para a 
comunidade. Aproveitemos as experiências boas!

23. Bênção 
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós. 
- A bênção de Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça 
para sempre. Amém.
- Caminhemos na certeza da vitória do Senhor. 
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

24. Canto final 
(Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
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! (bis)
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)

Meditando a Palavra de Deus
A primeira leitura deste domingo traz a 
proclamação dos dez mandamentos. Seu 
contexto literário é a Aliança do Sinai. Após três 
meses da saída do Egito, os israelitas alcançaram 
o pé do Monte Sinai. Deus pôde então revelar-se 
e propor a aliança ao povo recém-liberto, após 
anunciar a eleição e a Aliança e manifestar-se 
na montanha ao terceiro dia. O Senhor revela 
a sua vontade no Decálogo, finalizando com 
promessas para a entrada na terra de Canaã. 
O Salmo 18 é um hino à criação e à sabedoria 
presente na Lei. Supõe o reconhecimento, por 
parte do orante, da beleza e da bondade da 
criação, expressões da sabedoria de Deus que 


