
LITURGIA DA PALAVRA
4º DOMINGO DA QUARESMA

14 de Março de 2021 - Ano B - S. Marcos - Roxo

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

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Durante toda a História, a humanidade 
buscou caminhos de se afastar de Deus e, por isso, 
caiu na sua própria enganação. Entretanto, o amor de 
nosso Senhor sempre esteve próximo para oferecer 
ao ser humano um caminho de conversão e mudan-
ça de vida. A proposta de Cristo não é de condena-
ção, mas de salvação para todos que o acolhem.

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 fes-
tas que se aproximam, 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, imi-
tando as práticas abomináveis das nações pa-
gãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha 
santificado em Jerusalém. 15Ora, o Senhor Deus 
de seus pais dirigia-lhes freqüentemente a pala-
vra por meio de seus mensageiros, admoestan-
do-os com solicitude 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 re-
pousará 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.

14/março/preto/p1 14/março/roxo/p1

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

02. CANTO INICIAL                              (93º Enc.)
Ref.: Nossa alegria em Cristo Jesus caminho, 
vida e luz, Pão da salvação, : Verdade e espe-
rança da ressurreição.
1. Igreja Santa, Povo de Deus, Jerusalém com 
alegria, louva e canta a teu Deus também.
2. Nos reunimos, porque te amamos. Consolações 
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.

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

Celebração Dominical 

05. CANTO PENITENCIAL                    (94º Enc.)
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)

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



08. SALMO RESPONSORIAL            Sl 136(137)

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 salgueiros 
por ali penduramos nossas harpas.
2. Pois foi lá que os opressores nos pediram nos-
sos cânticos; nossos guardas exigiam alegria 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, algum 
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 misericór-
dia. Por causa do grande amor com que nos 
amou, 5quando estávamos mortos por causa das 
nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É 
por graça que vós sois salvos! 6Deus nos res-
suscitou 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 
criados em Jesus Cristo para as obras boas, 
que Deus preparou de antemão para que nós 
as praticássemos. 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.

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 levanta-
do, 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 con-

denado, mas, quem não crê, já está condenado, 
porque não acreditou no nome do Filho unigêni-
to. 19Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mun-
do, 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 - PROFISSÃO DE FÉ 

13. 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 cris-
tãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem 
o que é bom aos olhos de Deus, rezemos ao Senhor...      

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te ben-
dizemos pelo dom da fraternidade e por con-
cederes a graça de vivermos a comunhão na 
diversidade. Através desta Campanha da Frater-
nidade 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 espe-
ranças, caminhando pelas veredas da amoro-
sidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espí-
rito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA    (Sugestão)

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no teu altar, 
devolver o dízimo dos meus bens, que é fruto 
do meu trabalho. Ele te pertence! Entrego-te 
com espírito de gratidão, honestidade e parti-
lha. Nesta entrega tens também a minha vida! 
Senhor, que este gesto me ajude a tomar, cada 
vez mais, consciência da minha vida de cristão, 
para que eu viva em comunhão e participação, 
e me ajude a ser mais e mais santo. Amém.



15. 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.
16. 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 lugar, Senhor, pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Para re-
novar, na santidade, o coração de vossos filhos e 
filhas, instituístes este tempo de graça e salvação. 
Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões 
desordenadas, superamos os apegos às coisas da 
terra. E, enquanto esperamos a plenitude eterna, 
proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz: Santo, Santo, Santo...
17. 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, o nosso bispo Carlos, 
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 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a 
eles, esperamos também nós saciarmos eternamen-
te 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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LITURGIA EUCARÍSTICA

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.

RITO DA COMUNHÃO

18. Todos: Pai Nosso...

P.: Livrai-nos de todos os males ó Pai...      (MR.501)



RITOS FINAIS

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 Br - 2Sm 7,4-5a.12-14.16, Sl 88, Mt 1,16.18-21.24
Sb Rx - Jr 11,18-20, Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R/.2a), Jo 7,40-53

14/março/preto/p4 14/março/roxo/p4

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, luz de todo ser humano que vem 
a este mundo, iluminai nossos corações com o es-
plendor da vossa graça, para pensarmos sempre o 
que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por 
Cristo, nosso Senhor.

BÊNÇÃO SOLENE PARA A QUARESMA (MR. 521) 

Presid.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos 
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.

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)

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)
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