
3º DOMINGO DA QUARESMA

07 DE MARÇO DE 2021 - Ano B - São Marcos - Roxo

“Não façais da casa de meu Pai uma casa de 
comércio!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Cristo é o nosso acesso direito ao Pai. 
Através Dele, temos a oportunidade de estarmos 
em contato direto com Deus que quer que todos se 
salvem e tenham a vida eterna. Não é um prédio 
suntuoso que nos coloca em contato com Deus, 
mas a observância dos seus mandamentos que se 
traduzem em um verdadeiro relacionamento com Ele 
e com os irmãos e irmãs.

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, fonte de toda  misericórdia e de 
toda a bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola 
e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei 
esta confissão da nossa fraqueza para que, humi-
lhados pela consciência de nossas faltas, sejamos 
confortados pela vossa misericórdia. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Deus tem uma eterna preocupação em 
conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nes-
se sentido, a Palavra de Deus que nos é proposta 
apresenta sugestões diversas de conversão e de 
renovação.

I LEITURA - Ex 20,1-3.7-8.12-17 
(Forma breve)

07. 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 ou-
tros deuses além de mim. 7Não pronunciarás 
o nome do Senhor teu Deus em vão, porque 
o Senhor não deixará sem castigo quem 
pronunciar seu nome em vão. 8Lembra-te de 
santificar o dia de sábado. 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 pró-
ximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem 
seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma 
que lhe pertença”. PALAVRA DO SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

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

Celebração Dominical 

Presid.: 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)

02. CANTO INICIAL 
Ref.: Voltai para o Senhor de todo coração mudai 
as vossas obras em sinal de conversão. (Bis) 
1. O Cristo entregou-se humildemente, doou a 
vida para nos salvar: E toda humanidade, foi res-
tabelecida, a falta de Adão foi redimida.:
2. Sois filho desta luz e não das trevas, vivei como 
herdeiros desta graça.: E frutos vingarão, de paz 
e de bondade,em passos de justiça e verdade.:
3. Vivei segundo Espírito de Deus, que mora em nos-
so humilde coração. : A firme esperança, que o tempo 
não engana, na certa, vem daquele que nos ama.:

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2021
Tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”.
Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido 
fez uma unidade”. Ef 2, 14ª

05. CANTO PENITENCIAL                    (94º enc.) 
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida 
quem ouve a vossa palavra,  tende piedade de nós. 
T.: Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis) 
2. Cristo, que quisestes ser levantado da terra 
para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis) 
3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (Bis)
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II LEITURA - 1Cor 1, 22-25

09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAU-
LO AOS CORÍNTIOS - Irmãos: 22Os judeus pedem 
sinais milagrosos, os gregos procuram sabedo-
ria; 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 ho-
mens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais for-
te do que os homens. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 2, 13-25

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO - 13Estava 
próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a 
Jerusalém. 14No templo, encontrou os vendedo-
res 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 isso daqui! 
Não façais da casa de meu Pai uma casa de co-
mércio!” 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 as-
sim?” 19Ele respondeu: “Destruí este Templo, e 

em três dias eu o levantarei”. 20Os judeus disse-
ram: “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 ressus-
citou, os discípulos lembraram-se do que ele 
tinha dito e acreditaram na Escritura e na pala-
vra 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.

12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ 

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS 

(Sugestão. Podem ser omitidas devido a pandemia)

Presid.: Irmãos e irmãs em Cristo, adoremos a 
Deus, com toda a nossa alma, e oremos pela Igreja, 
pelo mundo e por todos nós, dizendo, com alegria:

Todos: Salvador do mundo, salvai-nos.

1. Pela santa Igreja, pelo Papa Francisco e pelos 
bispos, para que deem testemunho de Cristo, o Sal-
vador crucificado, rezemos ao Senhor...      

2. Pelos cristãos do mundo inteiro, para que adorem 
de coração sincero ao Deus único e façam dos man-
damentos a sua lei, rezemos ao Senhor...        

(Outras intenções)

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te 
bendizemos pelo dom da fraternidade e por 
concederes a graça de vivermos a comu-
nhão na diversidade. Através desta Campa-
nha 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 ge-
ram 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 teste-
munhar o Teu amor redentor e partilhar suas 
dores e angústias, suas alegrias e esperan-
ças, caminhando pelas veredas da amorosi-
dade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espíri-
to Santo, sopro restaurador da vida. Amém.

08. SALMO RESPONSORIAL               Sl 18(19b)
(Mel. “Cheia de graça...”)

Ref.: Senhor, tens palavras de vida eterna.
1. A lei do Senhor 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 brilhan-
te, para os olhos é uma luz.
3. É puro o temor do Senhor, imutável para sem-
pre. 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.

10.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Pala-
vra de Deus! Cristo, Palavra de Deus!
1. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu 
Filho único; Todo aquele que crer nele há de ter 
a vida eterna.



15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Ó Deus de bondade, concedei-nos por este 
sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, 
saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, 
nosso Senhor.

16. PREFÁCIO DA QUARESMA I         (MR p. 414)

Presid.:  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-pode-
roso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos 
cristãos esperar com alegria, cada ano, a festa da 
Páscoa. De coração purificado, entregues à oração 
e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para 
celebrar os mistérios pascais, que nos deram vida 
nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa 
razão, agora e sempre nós nos unimos aos anjos e 
a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo...

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Presid.: 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!

Presid.: 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 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, Se-
nhor Jesus!
Presid.: 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!
Presid.: 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!
Presid.: 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 
Carlos e todos os ministros do vosso povo.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: 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!
Presid.: 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!
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.

Todos: Amém!
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14. CANTO DAS OFERENDAS
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração elevo as 
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer.
Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar e 
a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o 
teu seguidor e te dar o meu coração eu quero 
sentir o calor de tuas mãos
2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor, 
ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em 
Ti Senhor, humildes se alegrarão, cantando a 
nova canção de esperança e de paz.

LITURGIA EUCARÍSTICA

RITO DA COMUNHÃO

18. Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.

Todos: Amém.



RITOS FINAIS

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - 2Rs 5,1-15a, Sl 41(42), Lc 4,24-30
3ª Rx - Dn 3,25.34-43, Sl 24(25), Mt 18,21-35
4ª Rx - Dt 4,1.5-9, Sl 147(147B), Mt 5,17-19
5ª Rx - Jr 7,23-28, Sl 94(95), Lc 11,14-23
6ª Rx - Os 14,2-10, Sl 80(81), Mc 12,28b-34
Sb Rx - Os 6,1-6, Sl 50(51), Lc 18,9-14
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21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: 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 mani-
festar em nossa vida o que o sacramento realizou 
em nós. Por Cristo nosso Senhor.

19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Jesus, o pão da vida, nasceu pra ser um Rei, 
mas veio pequenino, sujeito a uma lei. Convive 
com os pobres, se torna nosso igual e ensina os 
valores de um reino ideal: 
Ref.: Na festa da partilha, Jesus, és nosso 
pão, presença que anuncia a mesa dos ir-
mãos! Se houver acesso igual aos bens do 
nosso chão, “justiça e paz”, na terra, então 
“se abraçarão”!
2. Não vim pra ser servido; eu vim pra lhes servir. 
E dou o pão dos fortes a quem quer me seguir. 
Lavei os pés de todos, e sou o seu Senhor, quem 
tem autoridade, se faça servidor! 
3. Pra colaboradores, Jesus não escolheu os 
grandes e doutores que o mundo corrompeu. 
Mas pobres, que a verdade do Reino fascinou, 
lhes deu autoridade, e neles confiou.
4. E diante de Pilatos, Jesus vai afirmar: o Reino 
da verdade, eu vim testemunhar. Se tens autori-
dade, foi Deus que concedeu, não vás fazer mau 
uso de um dom que não é teu! 
5. Com Cristo e os irmãos nós vimos comungar 
e a força desta Ceia nos há de transformar. Que-
remos ser um povo, formar feliz nação, em que 
justiça e paz, no amor se abraçarão.

20. CANTO COMUNHÃO II
1. Eu não sou digno, ó meu Senhor eu não sou 
digno, de que Tu entres, ó meu Senhor, na minha 
casa porque és tão santo e eu pecador eu nem me 
atrevo a te pedir este favor.
2. Eu não sou digna, ó meu Senhor eu não sou 
digna, de que Tu entres, ó meu Senhor, na minha 
casa meu coração é tão pecador que eu nem me 
atrevo a te pedir este favor.
Mas se disseres uma palavra a minha casa se 
transformará uma palavra é suficiente, suave-
mente ela nos salvará. (Bis)

BÊNÇÃO SOLENE PARA A QUARESMA (MR. 521) 
Presid.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a to-
dos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria 
do retorno à casa. Amém. 
Presid.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração 
e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a 
uma verdadeira conversão. Amém. 
Presid.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal, para poderdes com 
Cristo celebrar a vitória da páscoa. Amém. 
Presid.: Abençoe-vos Deus todo-Poderoso, Pai + e 
Filho e Espírito Santo. Amém.
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22. HINO DA CF ECUMÊNICA  2021
1. Venham todos, vocês, venham todos, Reuni-
dos num só coração: / De mãos dadas formando 
a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Ref.: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 Escri-
tura como fez no caminho à Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, Construa-
mos a plena unidade /: No diálogo comprometi-
do 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)


