
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Nossa Comunidade acolhe todos que 
vieram para que, em comunhão, celebremos a 
Palavra do Senhor. Sejam bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Seguindo os passos de Jesus rumo 
à Páscoa, somos convidados a aprofundar 
a nossa relação com o Deus da aliança, que 
nos chama a conversão. Deus deseja que nos 
transformemos em homens novos, livres da 
escravidão do egoísmo e do pecado, para que 
em nós se manifeste a vida em plenitude. Neste 
sentido, a Campanha da Fraternidade nos ajuda a 
refletir sobre a educação em nosso país, convic-
tos de que ela é indispensável para construção 
de mundo mais justo e fraterno. Acolhemos com 
alegria a revelação que Jesus nos faz de Deus, 
paciente conosco em seu amor, e pedimos a 
graça de sermos fecundos na graça que Ele 
nos propõe. Agradecidos ao Deus compassivo, 
entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 124 / 125

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a Graça misericordiosa do Pai, o amor 
libertador de Jesus e a sabedoria do Espírito 
Santo esteja convosco.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189 / 161(CD3)

Dir.: Senhor, vós que vedes a aflição de vosso 
povo, vinde em nosso auxílio com vossa mi-
sericórdia e libertai-nos com vosso perdão. 
(Silêncio).

– Senhor, perdoai-nos quando estivemos com 
o coração fechado diante de vossa misericórdia 
e tende piedade de nós.
– Cristo, perdoai-nos pelas vezes em que fomos 
egoístas e não acolhemos os necessitados e 
tende piedade de nós.
– Senhor, perdoai-nos por tantas vezes ouvirmos 
vossa Palavra e não a colocamos em prática e 
tende piedade de nós.

Dir.: Deus, todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a 
vida eterna. Amém.

6. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó 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 peca-
do, possa erguer-se com ajuda da vossa mise-
ricórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Ex 3,1-8a.13-15

8. SALMO RESPONSORIAL: 102(103)

O Senhor é bondoso e compassivo.
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!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor é bondoso e compassivo.

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.

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.

9. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 10,1-6.10-12

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Glória e louvor a vós, ó Cristo.
Convertei-vos, nos diz o Senhor, 
porque o Reino dos céus está perto.

11. EVANGELHO: Lc 13,1-9

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Ó Deus, vós que caminhais com vosso 
povo, e ensinais a andar no caminho da vida, 
ouvi a nós que agora clamamos;

Senhor, conduzi-nos em vosso amor.

– Senhor, guiai vossa igreja, seus ministros e 
cristãos leigos, para que, iluminados pela vossa 
Palavra, ajudem a tornar vivo vosso Reino entre 
nós, nós vos clamamos.

– Senhor, neste tempo quaresmal, fazei que a 
humanidade se abra à graça da conversão e, a 
exemplo de Jesus Cristo, coloque-se a serviço 
uns dos outros, nós vos clamamos.

– Senhor, abençoai todos os catecúmenos 
que se preparam para receber as águas do 
Batismo e a nós, que já fomos batizados, para 
que correspondamos com generosidade à 
vocação santa à qual nos chamastes, nós vos 
clamamos.

Rezemos juntos a Oração da Campanha da 
Fraternidade:

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão 
e compromisso, dai-nos a graça de sermos 
educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-
nos da influência negativa de uma cultura em 

que a educação não é assumida como ato de 
amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos 
o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos 
a promover uma educação integral, fraterna e 
solidária. Fortalecei-nos, para que sejamos 
corajosos na missão de educar para a vida 
plena em família, em comunidades eclesiais 
missionárias, nas escolas, nas universidades 
e em todos os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor! Fazei com que a Virgem Maria, Mãe 
educadora, com a sabedoria dos pequenos 
e pobres, nos ajude a educar e servir com a 
pedagogia do diálogo, da solidariedade e da 
paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida. Amém.

Dir.: Senhor, obrigado pela paciência conosco. 
Despertai nossa consciência para crescermos 
em vosso amor e na verdade de vosso Filho, 
que convosco vive e reina para sempre. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 429 /431

Dir.: Com o coração em prece, caminhamos 
até o altar, levando nossa vida e em nossas 
mãos a partilha que entregamos ao Senhor, 
como nossa gratidão. Recebei nossos dons e 
nossa vida como oferenda de nosso trabalho, 
de nossa luta, pois vós nos sustentais em 
vosso amor! Amém!

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Com fé e confiança, rezemos a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ 

Dir.: A paz que é tão sonhada vem somente por 
Jesus. Com Ele construímos relações novas 
entre nós. Em silêncio, rezemos pedindo a paz 
que tanto precisamos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

18. COMUNHÃO: 584 / 587(CD8) 

19. RITO DE LOUVOR: 820(CD18) /821(CD18)

Dir.: Nós vos damos graças, Senhor Deus de 
bondade, porque, apesar das infidelidades do 
vosso povo, o conduziste pelo deserto alimen-
tando-o para que chegasse à terra prometida.

TODOS: Misericordioso é Deus, sempre, 
sempre o cantarei.

– Nós vos damos graças, Senhor, porque em 
Jesus Cristo somos reconciliados com con-
vosco e com os irmãos e irmãs, cultivando 
a santidade pelas vir tudes deste Tempo de 
Quaresma.
– Nós vos damos graças, Senhor, porque pela 
cruz de Cristo reunistes o vosso povo para 
receber a graça da salvação.
– Nós vos damos graças, Senhor, e vos louva-
mos pelos catecúmenos que fazem sua cami-
nhada para o santo Batismo, que serão gerados 
no seio da Mãe igreja, primeira Páscoa, fonte 
de nova humanidade.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar ou-
tros louvores ou canta um salmo ou canto bíblico.)

20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, celebrando 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.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Seguem-se as orientações já sugeridas 
aqui nos folhetos anteriores para esse 
tempo quaresmal, de sobriedade e 
silêncio, cantos apropriados e outras.

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria 
do retorno à casa. 

– O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e 
de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal 
a uma verdadeira conversão. 

– O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa. 

– Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho 
e Espírito Santo. 

– Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2022

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 7,10-14;8,10 Sl 39(40), 
7-8a.8b-9.10.11(R/. 8a.9a) 
Hb 10,4-10 Lc 1,26-38

3.ª-feira: Dn 3,25.34-43 Sl 24(25), 
4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R/. 6a) 
Mt 18,21-35

4.ª-feira: Dt 4,1.5-9 Sl 147(147B),
 12-13.15-16.19-20 (R/. 12a) 

Mt 5,17-19
5.ª-feira: Jr 7,23-28 Sl 94(95),1-2.6-

7.8-9 (R/. 8) Lc 11,14-23
6.ª-feira: Os 14,2-10 Sl 80(81),6c-

-8a.8bc-9.10-11ab.14.17 
(R/. cf. 11.9a) Mc 12,28b-34

Sábado: Os 6,1-6 Sl 50(51),3-4.18-
19.20-21ab (R/. cf. Os 6,6) 
Lc 18,9-14



  

Nesta terceira etapa da caminhada 
para a Páscoa somos chamados, mais 
uma vez, a repensar a nossa existên-
cia. O tema fundamental da liturgia de 
hoje é a “conversão”. Com este tema 
enlaça-se o da “libertação”: o Deus 
libertador propõe-nos a transformação 
em homens novos, livres da escravidão 
do egoísmo e do pecado, para que em 
nós se manifeste a vida em plenitude, 
a vida de Deus.

O Evangelho contém um convite a 
uma transformação radical da existên-
cia, a uma mudança de mentalidade, 
a um recentrar a vida de forma que 
Deus e os seus valores passem a ser a 
nossa prioridade fundamental. Se isso 
não acontecer, diz Jesus, a nossa vida 
será cada vez mais controlada pelo 
egoísmo que leva à morte.

A segunda leitura avisa-nos que o 
cumprimento de ritos externos e vazios 
não é importante; o que é importante é 
a adesão verdadeira a Deus, a vontade 
de aceitar a sua proposta de salvação 
e de viver com Ele numa comunhão 
íntima.

A primeira leitura fala-nos do Deus 

3.º Domingo
da Quaresma

que não suporta as injustiças e as arbi-
trariedades e que está sempre presente 
naqueles que lutam pela libertação. 
É esse Deus libertador que exige de 
nós uma luta permanente contra tudo 
aquilo que nos escraviza e que impede 
a manifestação da vida plena.

https://www.dehonianos.org/
portal/03o-domingo-da-quaresma-ano-c0/
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