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TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA
ANO DA FÉ
COR LITÚRGICA: ROXO
INTRODUÇÃO – Com: Meus irmãos, a Quaresma nos apresenta a oportunidade de revalorizar o
sacramento da Reconciliação, pois somos pecadores e, por isso, necessitamos da misericórdia do Senhor.
Fiquemos de pé e, com espírito de contrição, iniciemos a Santa Missa.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: AH, SE O POVO DE DEUS NO SENHOR CRESSE, / AH, SE HOJE ATENDESSE
À SUA VOZ! (BIS) / 1. Ah, se a gente atendesse à sua voz! / Vamos juntos fazer louvação, / neste templo,
aclamar o Senhor, / o rochedo pra nós salvação, / com alegria cantar seu louvor! / 2. Ah, se a gente
atendesse à sua voz! / Grande Deus, sobre todos é rei. / Fez a terra, as montanhas, o mar. / De alto a baixo,
o que existe é seu. / Nosso Deus tem o mundo na mão! / 3. Ah, se a gente atendesse à sua voz! / De
joelhos, em adoração, / na presença do Deus criador, / o rebanho do seu coração. / Ele é nosso Deus e
Pastor! / 4. Ah, se a gente atendesse à sua voz! / Sem a ele fechar o coração, / como outrora fizeram os
pais, / no deserto uma provocação, /esquecidos do Deus Salvador. / 5. Ah, se a gente atendesse à sua voz!
/ “Desgostou-me tão má geração. / Por quarenta anos peregrinou, / de mim longe o seu coração. / O
repouso, jurei não lhe dar.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: 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 - CEL.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do
Senhor. (Pausa) CEL.: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende
piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que quisestes ser levantado da
terra, para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor,
que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE
DE NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: 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
Com.: Irmãos amados: Cristo é o Deus libertador que exige de nós uma luta constante contra tudo aquilo
que nos escraviza. Ouçamos com atenção a Palavra que nos salva.
5. 1ª LEITURA (Ex 3, 1-8ª. 13-15) – Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 1Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o
rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horeb. 2Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa
chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se
consumia, e disse consigo: 3“vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver porque a sarça não se
consome”. 4O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo:
“Moisés! Moisés!” Ele respondeu: “Aqui estou”. 5E Deus disse: “Não te aproximes! Tira as sandálias dos
pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa”. 6E acrescentou: “ Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de
Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó”. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. 7E o Senhor
lhe disse: “Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, por causa da dureza de seus
opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. 8aDesci para libertá-los das mãos dos egípcios, e fazê-los sair
daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel”. 13Moisés disse a Deus:
“Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’”. Mas, se eles
perguntarem: ‘Qual é o seu nome?’ O que lhes devo responder?”14Deus disse a Moisés: “ Eu sou aquele
que sou”. E acrescentou: “Assim responderás aos filhos de Israel.’Eu sou’ enviou-me a vós”. 15E Deus disse
ainda a Moisés: “Assim dirás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o
Deus de Jacó, enviou-me a vós’. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em
geração”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
6. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 102/103) - REFR.: O SENHOR É BONDOSO E COMPASSIVO. / 1.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
não te esqueças de nenhum de seus favores!/ 2. Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua
enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão./ 3. O Senhor é
indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam
tanto é grande o seu amor aos que o temem.
7. 2ª LEITURA (1 Cor 10, 1-6.10-12) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
1
Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos
passaram pelo mar; 2todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar; 3e todos comeram do
mesmo alimento espiritual, 4e todos beberam da mesma bebida espiritual; de fato, bebiam de um rochedo
espiritual que os acompanhava – e esse rochedo era Cristo -. 5No entanto, a maior parte deles desagradou
a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. 6Esses fatos, aconteceram para serem exemplos, para nós, a
fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. 10Não murmureis como alguns
deles murmuraram, e, por isso, foram mortos pelos anjo exterminador. 12Portanto, quem julga estar de pé
tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
8. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: GLÓRIA E LOUVOR A VÓS, Ó CRISTO. / 1. Converteivos, nos diz o Senhor, porque o Reino dos céus está perto.
9. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 13, 1-9) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: 1Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos
tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. 2Jesus lhes respondeu: “Vos
pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal
coisa? 3Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. 4E
aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados
que todos os outros moradores de Jerusalém? 5Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis

morrer todos do mesmo modo”. 6E Jesus contou esta parábola: “Certo homem tinha uma figueira plantada
na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. 7Então disse ao vinhateiro: ‘Já faz três anos que
venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra?’ 8Ele,
porém, respondeu: ‘Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar envolta dela e colocar adubo. 9Pode
ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás’”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR.
10. HOMILIA
11. SÍMBOLO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO – 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.
12. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Caríssimos irmãos, dirijamos a Deus as nossas súplicas no esforço contínuo
de conversão e confiando em Sua misericórdia digamos juntos: Escutai-nos, Senhor!
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que, sempre mais fortalecida por seu Senhor, caminhe pelas trilhas da
santidade, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR!
2) Pelos dirigentes de todas as nações, para que, conscientes de suas responsabilidades, conduzam o seu
povo na justiça e na paz, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR!
3) Pelos enfermos, para que aprendam a oferecer suas dores e sofrimentos pela conversão dos
pecadores, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR!
4) Pelos que estão em situação de pecado, para que jamais se esqueçam de que Cristo é um Deus
misericordioso, e O busquem, com renovada fé, no sacramento da Volta, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR!
5) Pelos jovens do mundo inteiro, para que, neste tempo de Quaresma, se arrependam de seus pecados e
respondam prontamente a Cristo que os chama a uma Vida Nova, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR!
(Preces Espontâneas)

CEL: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos chamais todos ao arrependimento e à salvação, tem
paciência conosco e atendei-nos por Cristo Jesus, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
13. CANTO DE OFERTAS – REFR.: TODO POVO SOFREDOR / O SEU PRANTO ESQUECERÁ, / POIS O QUE
PLANTOU NA DOR / NA ALEGRIA COLHERÁ! (BIS) / 1. Retornar do cativeiro, / fez-se sonho verdadeiro, /
sonho de libertação. / Ao voltarem os exilados, / Deus trazendo os deportados, / libertados pra Sião! / 2.
Nós ficamos tão felizes, / nossa boca foi sorrisos, / nossos lábios, só canções! / Nós vibramos de alegria: /
“O Senhor fez maravilhas”, / publicaram as nações! / 3. Ó Senhor, Deus poderoso, / não esqueçais o vosso
povo / a sofrer na escravidão. / Livrai-nos do cativeiro, / qual chuvada de janeiro / alagando o sertão. / 4.
Semeando na agonia, / espalhando cada dia / a semente do amanhã, / a colheita é uma alegria, / muito
canto e euforia: / é fartura, é Canaã.
14. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: 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 - MR (p. 415) – Quaresma, tempo
de conversão – 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...
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!

CEL.: 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!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Bento, com o nosso bispo Sergio e seu bispo auxiliar Leonardo, e todos os ministros
do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, 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!
CEL.: 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 – REFR.: COMO O RAIAR, RAIAR DO DIA / A TUA LUZ SURGIRÁ / E MINHA
GLÓRIA TE SEGUIRÁ! / E MINHA GLÓRIA TE SEGUIRÁ! / 1. Penitência que me agrada, / é livrar o oprimido
/ das algemas da injustiça, / abrigar o desvalido, / repartir comida e roupa / co’o faminto e maltrapilho! / 2.
Teus clamores ouvirei, / tuas chagas sararão, / se expulsares de tua terra / toda vil escravidão, / se com
pobres e famintos / dividires o teu pão! / 3. Tua noite será clara / como um dia de verão, / te guiarei pelo
deserto, / te darei da força o pão, / teu jardim florescerá, / vivas fontes jorrarão! / 4. Sobre antigos
alicerces / reconstróis nova cidade, / se prezares o meu nome, / se meu dia respeitares; / se por mim
deixas teus planos, / acharás felicidade!
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: 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
Pai Santo, Vosso Filho Jesus conduzido pelo Espírito e obediente à Vossa vontade, aceitou a cruz como
prova de amor a humanidade. Convertei-nos e, nos desafios deste mundo, tornai-nos missionários a
serviço da evangelização da juventude. Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, envia-nos,
Senhor; para ser presença geradora de fraternidade; envia-nos, Senhor; para sermos profetas em tempos
de mudança; envia-nos, Senhor; para promover a sociedade da não violência, envia-nos, Senhor; para
salvar a quem perdeu a esperança, envia-nos, Senhor.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS

22. BÊNÇÃO FINAL – MR (p. 521)
CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CEL.: Deus, Pai de misericórdia,
conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. TODOS: AMÉM. CEL.: O
Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira
conversão. TODOS: AMÉM. CEL.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal,
para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. TODOS: AMÉM. CEL.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
CANTOS OPCIONAIS - HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
1. Sei que perguntas, juventude, de onde veio. Teu belo jeito sempre novo e verdadeiro. Eu fiz brotar em ti
desde o materno seio (Cf. Jr 1,5). Essa vontade de mudar o mundo inteiro. / REFR.: ESTOU AQUI, MEU
SENHOR, SOU JOVEM, SOU TEU POVO! EU TENHO FOME DE JUSTIÇA E DE AMOR, (CF. MT 5,6) QUERO
AJUDAR A CONSTRUIR UM MUNDO NOVO. ESTOU AQUI, MEU SENHOR, SOU JOVEM, SOU TEU POVO!
PARA FORMAR A REDE DA FRATERNIDADE, E UM NOVO CÉU, UMA NOVA TERRA, A TUA VONTADE. (CF.
AP 21,1; 2PD 3,13) /:EIS-ME AQUI, ENVIA-ME, SENHOR!:/ (IS 6,8) / 2. Levem a todos meu chamado à
liberdade. (Cf. Gl 5,13) Onde a ganância gera irmãos escravizados. Quero a mensagem que humaniza a
sociedade. Falada às claras, publicada nos telhados. (Cf. Mt 10,27) / 3. Para salvar a quem perdeu a
esperança. Serei a força, plena luz a te guiar. Por tua voz eu falarei, tem confiança. Não tenhas medo, novo
Reino a chegar! (Cf. Jr 1,4-10; Mt 3,2; 19,11-27)
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: CmFac. de S. Casimiro - 2 Rs 5,1-15a.; Sl 41 (42),2.3;Lc 4, 24-30
Ter.: Dn 3, 25.34-43; Sl 24 (25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R/. 6a); Mt 18, 21-35
Qua.: Dt 4, 1.5-9; Sl 147 (147B), 12-13. 15-16. 19-20 (R/. 12a); Mt 5, 17-19
Qui.: Cm Fac de Sta Perpétua e Sta Felicidade, Mts. Jr 7, 23-28; Sl 94 (95),1-2.6-7.8-9 (R/8); Lc 11,14-23
Sex.: Cm Fac de São João de Deus, Rlg - 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.: Cm Fac de Sta. Francisca Romana, Rlg.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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