
LITURGIA DA PALAVRA

4º DOMINGO DA QUARESMA
11 de Março de 2018 

Ano B - São Marcos - Cor Roxa ou Róseo

“...Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho 
unigênito.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Na celebração damos graças ao Pai, 
porque, em Jesus, realiza o maior gesto de amor 
para conosco. Contemplando-o erguido na cruz, 
nossas trevas são desmascaradas e vencidas e a 
esperança de um mundo feliz e libertado é reavi-
vada. Alegremo-nos! O caminho quaresmal tem por 
objetivo aproximar-nos deste Cristo que, não vindo 
condenar o mundo, quer, mediante a conversão da 
humanidade, conceder vida plena a todos.

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo 
admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao 
povo cristão correr ao encontro das festas que se apro-
ximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por N.S.J.C...

Coment.: A Liturgia da Palavra nos garante que 
Deus oferece, de forma totalmente gratuita e incon-
dicional, a vida eterna. Somos convidados a olhar 
para Jesus e percorrer, com Ele, o caminho da do-
ação ao próximo.

I LEITURA - 2Cr 36,14-16.19-23

07. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DAS CRÔNICAS
Naqueles dias, 14todos os chefes dos sacerdotes e 
o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando 
as práticas abomináveis das nações pagãs, e pro-
fanaram o templo que o Senhor tinha santificado 
em Jerusalém. 15Ora, o Senhor Deus de seus pais 
dirigia-lhes freqüentemente a palavra por meio de 
seus mensageiros, admoestando-os com solicitu-
de todos os dias, porque tinha compaixão do seu 
povo e da sua própria casa. 16Mas eles zombavam 
dos enviados de Deus, desprezavam as suas 
palavras, até que o furor do Senhor se levantou 
contra o seu povo e não houve mais remédio. 19Os 
inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram 
abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a 
todas as construções fortificadas e destruíram tudo 
o que havia de precioso. 20Nabucodonosor levou 
cativos para a Babilônia, todos os que escaparam 
à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e 
de seus filhos, até que o império passou para o 
rei dos persas.  21Assim se cumpriu a palavra do 
Senhor pronunciada pela boca de Jeremias: “Até 
que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela 
repousará durante todos os dias da desolação, até 
que se completem setenta anos”. 22No primeiro 
ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se 
cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela 
boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de 
Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo 
o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte 
proclamação: 23“Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O 
Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da 
terra, e encarregou-me de lhe construir um templo 
em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem 
dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o 
Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha 
a caminho”. Palavra do Senhor.

11/março/preto/p1 11/março/roxo/p1

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

02. CANTO INICIAL - (93º Encontro)
Ref.: Nossa alegria em Cristo Jesus/ Cami-

nho, vida e luz / Pão da salvação,/: Verdade 
e esperança da ressurreição.:/

1. Igreja Santa, Povo de Deus, / Jerusalém com 
alegria, louva e canta a teu Deus também.

2. Nos reunimos, porque te amamos./ Consola-
ções aos que estão tristes, tu darás aos seus 
corações.

3. Essa alegria, que se antecipa, / a rosa a flor, o 
Cristo vivo, vitória certa de seu amor.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Tema: “Fraternidade e superação da violência”.

Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).

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

Celebração Dominical - Ano XLV  - Nº 2486

CANTO PENITENCIAL- (94º encontro)
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida  

Quem ouve a vossa palavra, Tende piedade 
de nós. /: Senhor, Senhor, tende piedade de 
nós! (Bis)

2. Cristo, que quisestes ser levantado da terra 
Para atrair-nos a vós, Tende piedade de nós. /: 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós! (Bis)

3. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da 
vossa cruz, Tende piedade de nós. /: Senhor, 
Senhor, tende piedade de nós! (Bis)



08. SALMO RESPONSORIAL – Sl 136(137)
      (melodia ‘“ Senhor nosso Deus” - 93º encontro)
Ref.: Que se prenda minha língua ao céu da 

boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer!
1. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos 

chorando, com saudades de Sião. Nos salguei-
ros por ali penduramos nossas harpas.

2. Pois foi lá que os opressores nos pediram 
nossos cânticos; nossos guardas exigiam ale-
gria na tristeza: “cantai hoje para nós algum 
canto de Sião!”

3. Como havemos de cantar os cantares do Senhor 
numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, al-
gum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão.

4. Que se cole a minha língua e se prenda ao 
céu da boca, se de ti não me lembrar! Se não 
for Jerusalém minha grande alegria!

11/março/preto/p2 11/março/roxo/p2

II LEITURA - Ef 2,4-10

09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
EFÉSIOS
Irmãos: 4Deus é rico em misericórdia. Por causa 
do grande amor com que nos amou, 5quando es-
távamos mortos por causa das nossas faltas, ele 
nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós 
sois salvos! 6Deus nos ressuscitou com Cristo e 
nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união 
com Jesus Cristo. 7Assim, pela bondade que nos 
demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, 
através dos séculos futuros, a incomparável riqueza 
da sua graça. 8Com efeito, é pela graça que sois 
salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós; é dom 
de Deus! 9Não vem das obras, para que ninguém se 
orgulhe. 10Pois é ele quem nos fez; nós fomos cria-
dos em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus 
preparou de antemão para que nós as praticásse-
mos. Palavra do Senhor. 

EVANGELHO - Jo 3, 14-21

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Honra, glória, poder e louvor a Jesus, 

nosso Deus e Senhor! (bis)
1. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu 

Filho único; todo aquele que crer nele, há de 
ter a vida eterna.

LITURGIA EUCARÍSTICA

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 14“Do 
mesmo modo como Moisés levantou a serpente no 
deserto, assim é necessário que o Filho do Homem 
seja levantado, 15para que todos os que nele crerem 
tenham a vida eterna. 16Pois Deus amou tanto o 
mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não 

morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. 
17De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo 
para condenar o mundo, mas para que o mundo 
seja salvo por ele. 18Quem nele crê, não é condena-
do, mas, quem não crê, já está condenado, porque 
não acreditou no nome do Filho unigênito. 19Ora, 
o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os 
homens preferiram as trevas à luz, porque suas 
ações eram más. 20Quem pratica o mal odeia a luz 
e não se aproxima da luz, para que suas ações não 
sejam denunciadas. 21Mas, quem age conforme a 
verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste 
que suas ações são realizadas em Deus”. Palavra 
da Salvação.

12. HOMILIA

13. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Irmãs e irmãos, Deus amou de tal modo 
o mundo que lhe deu o seu Filho Unigênito. Apoia-
dos no grande amor que Ele tem por nós, rezemos 
pela Igreja e por todos os homens, dizendo:

Todos: Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. 

1. Para que as Igrejas cristãs de todo o mundo, 
guiadas pelo Espírito do Senhor, cresçam na fé e 
convertam-se ao Evangelho, rezemos ao Senhor...
      
2. Para que a sociedade acolha os mensageiros, 
que Deus lhe envia sem cessar, e preste ouvidos 
às palavras dos profetas, rezemos ao senhor...      

3. Para que neste tempo santo da Quaresma os 
cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pra-
tiquem o que é bom aos olhos de Deus, rezemos 
ao Senhor...      

4. Para que as vítimas da violência encontrem a 
justiça esperada e, confortadas por Jesus, reco-
brem sua dignidade e valor, rezemos ao Senhor...

(Outras intenções)

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso 
infinito amor e vos agradecemos por ter en-
viado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. 
Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, 
cheio de ternura e compaixão, sempre viveu 
relações repletas de perdão e misericórdia. 
Derrama sobre nós o Espírito Santo, para 
que, com o coração convertido, acolhamos 
o projeto de Jesus e sejamos construtores 
de uma sociedade justa e sem violência, 
para que, no mundo inteiro, cresça o vos-
so Reino de liberdade, verdade e de paz. 

Amém!



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e 
oferecer pela redenção do mundo os dons que nos 
salvam e que vos apresentamos com alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. PREFÁCIO DA QUARESMA II (MR p. 415)
Presid.:  Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lu-
gar, Senhor, pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Para renovar, na santidade, 
o coração de vossos filhos e filhas, instituístes este 
tempo de graça e salvação. Libertando-nos do egoís-
mo e das outras paixões desordenadas, superamos 
os apegos às coisas da terra. E, enquanto esperamos 
a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, can-
tando (dizendo) a uma só voz: Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA  III (MR. p. 482)

Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este 
mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós  na 
vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mise-
ricórdia, todos os vossos Filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos 
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciarmos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 
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!
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15. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Eis o tempo de conversão, eis o dia da 

salvação: ao Pai voltemos, juntos andemos, 
eis o tempo de conversão!

1. Os caminhos do Senhor são verdade, são 
amor; dirigi os passos meus: em vós espero, ó 
Senhor! Ele guia ao bom caminho quem errou 
e quer voltar; ele é bom, fiel e justo: ele busca 
e vem salvar.

2. Viverei com o Senhor, ele é o meu sustento; 
eu confio, mesmo quando minha dor não mais 
agüento. Tem valor aos olhos seus meu sofrer 
e meu morrer: libertai o vosso servo e fazei-o 
reviver.

3. A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho; 
ela é vida, é alegria: vou guardá-la com cari-
nho. Sua lei, seu mandamento é viver a cari-
dade: caminhemos sempre juntos, construindo 
a unidade!

Ritos da Comunhão
19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: (Seguir Missal Romano)



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Is 65,17-21, Sl 29(30), Jo 4,43-54
3ª Rx - Ez 47,1-9.12, Sl 45(46), Jo 5,1-16
4ª Br - Is 49,8-15, Sl 144(145), Jo 5,17-30
5ª Rx - Ex 32,7-14, Sl 105(106), Jo 5,31-47
6ª Rx - Sb 2,1a.12-22, Sl 33(34), Jo 7,1-2.10.25-30
Sb Rx - Jr 11,18-20, Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R/.2a), Jo 7,40-53
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22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este 
mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da 
vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada 
e amar-vos de todo o coração. Por Cristo, nosso Senhor.

REFRÃO ORANTE
Ó Luz do Senhor, que vem sobre a terra. Inunda

meu ser, permanece em nós! (bis)

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana-PR
Comentários e orações: Pe. Anderson Bento
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yacrismusica@gmail.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES
(43) 3422-0418                  ander_bento@hotmail.com

BÊNÇÃO SOLENE PARA A QUARESMA (MR. 521) 

Presid.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do re-
torno 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 sus-
tente 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.

20. CANTO DE COMUNHÃO 
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, 
suavemente ela nos salvará. (Bis)

21. CANTO DE COMUNHÃO - (92º encontro)
Ref.: É agora o momento favorável / É 

agora já chegou a salvação! / O Senhor 
quer ficar ao nosso lado, / Inclinado a dar 
o seu perdão.

1. Voltemos ao Senhor, mas de todo o cora-
ção/ Orando, jejuando, ajudando ao nosso 
irmão / Praticando a justiça, denunciando 
todo mal / Conversão é o rumo certo no 
caminho quaresmal.

2. Nos caminhos de Jesus, nós queremos 
caminhar / Amando, respeitando, quem está 
a soluçar / Recordando a jornada do Senhor 
até a cruz / Caridade praticada rompe as 
trevas, traz a luz

3. A palavra de Jesus nós queremos vivenciar 
/ O poder, prazer e ter, com certeza renunci-
ar / Lado a lado com a Igreja na campanha 
fraternal / Preparados e conscientes para o 
domingo pascal

23. CANTO FINAL- CF 2018
01 - Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, / A 

tua Igreja se propõe a superar. / A violência que 
está nas mãos do mundo, / E sai do íntimo de 
quem não sabe amar. 

Refrão: Fraternidade é superar a violência! / É 
derramar, em vez de sangue, mais perdão! 
/ É fermentar na humanidade o amor frater-
no!  / Pois Jesus disse que “somos todos 
irmãos.” (2x)

02 - Quem plantar a paz e o bem pelo caminho, / 
E cultivá-los com carinho e proteção, / Não mais 
verá a violência em sua terra. / Levar a paz é 
compromisso do cristão! 

03 - A exclusão que leva à morte tanta gente, / 
Corrompe vidas e destrói a criação. / “Basta de 
guerra e violência, ó Deus clemente!” / É o cla-
mor dos filhos teus em oração. / 

04 - Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça,/ 
Pleno de paz, de harmonia e unidade. / Sonha-
mos ver um novo céu e uma nova terra: / Todos 
na roda da feliz fraternidade. 
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