
LITURGIA DA PALAVRA

4º DOMINGO DA QUARESMA
15 de Março de 2015 

Ano B - São Marcos  
Cor Roxa ou Rósea

“...é pela graça que sois salvos, mediante a fé.”

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. Como povo peregrino, comemos de seu pão, 
antecipando na fé a realização da comunhão entre 
nós, com o mundo e com Deus. A comunidade 
cresce e se fortalece na medida em que põe em 
prática o projeto de Jesus, a serviço da vontade do 
Pai, manifestada pelos mandamentos e pela vida 
de Jesus. Lembramos que este domingo é de mui-
ta alegria, pois a Igreja nos lembra que a Páscoa 
do Senhor está se aproximando.

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, a aprender com Ele a lição do amor 
total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e 
do dom da vida. 

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

07. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DAS CRÔNICAS
Naqueles dias, 14todos os chefes dos sacerdo-
tes e o povo multiplicaram suas infidelidades, 
imitando as práticas abomináveis das nações 
pagãs, e profanaram o templo que o Senhor 
tinha santificado em Jerusalém. 15Ora, o Senhor 
Deus de seus pais dirigia-lhes freqüentemen-
te a palavra por meio de seus mensageiros, 
admoestando-os com solicitude todos os dias, 

15/março/preto/p1 15/março/roxo/p1

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL: RITO PARA BÊNÇÃO E AS-
PERSÃO DA ÁGUA

(Sugestão de substituição do Ato Penitencial - Missal 
Romano, p. 1001.)

02. CANTO INICIAL
Ref.: Fiquei foi contente com o que me disseram: 

“Regozijai-vos sempre no Senhor!” Mas eu fi-
quei... (bis)

1. Nossos passos já pisam teu chão, ó cidade bem 
fortificada! Para lá vai subindo a nação, as tribos 
do Senhor, pois já virou tradição, pra celebrar, 
pra celebrar o nome do Senhor!

2. Pois é lá que estão os tribunais, tribunais da 
justiça do rei; venham todos e peçam a paz para 
Jerusalém! Vivam tranqüilos demais os que te 
amam; dentro de ti, segurança e todo bem.

3. Por aqueles que são meus irmãos, os amigos 
a quem quero bem, “paz contigo” será meu 
refrão, por causa deste templo, que do Senhor 
é mansão; do nosso Deus, eu te desejo a paz e 
todo bem.

CAMPANhA DA FRATERNIDADE 2015
Tema: “Fraternidade: Igreja e Sociedade”.
Lema: “Eu vim para servir” (Mc 10,5). 

Presid.: Invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se 
digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre 
nós, recordando o nosso batismo. Que ele se digne 
ajudar-nos, para permanecermos fiéis ao Espírito que 
recebemos. (E, após um momento de silêncio, continua:) 
Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, 
fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas 
fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eter-
na. Abençoai + esta água, para que nos proteja neste dia 
que vos é consagrado e renovai em nós a fonte viva de 
vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males 
e possamos nos aproximar de vós com o coração puro 
e receber a  vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.

(Enquanto o povo é aspergido, canta-se:)

Presid.: Que Deus todo-poderoso nos purifique dos 
nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos 
torne dignos da mesa de seu reino.
T.: Amém.

05. CANTO PARA ASPERSÃO (Apostila 87º Encontro)
Ref.: “Derramarei sobre vós uma água pura, sereis 

purificados de todas as faltas. E vos darei um 
coração novo”, diz o Senhor.

1. Tende piedade, ó meu Deus, segundo a vossa 
misericórdia. Por vossa bondade imensa, apagai 
minha iniqüidade.

2. Lavai-me todo inteiro de minha culpa, e de meu 
pecado purificai-me. Sim, reconheço a minha 
maldade, à minha frente está sempre o meu 
pecado.

3. Vós amais os corações que são sinceros, na 
intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me 
e serei puro do pecado, e mais branco do que a 
neve ficarei.
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08. SALMO RESPONSORIAL – Sl 137(136)
      (melodia Cheia de Graça 92 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 sentá-

vamos chorando, com saudade de Sião. 
Nos salgueiros por ali penduramos nossas 
harpas.

2. Pois foi lá que os opressores nos pediram 
nossos cânticos; nossos guardas exigiam 
alegria na tristeza: cantai hoje para nós al-
gum canto de Sião.

3. Como havemos de cantar os cantares do 
Senhor numa terra estrangeira: Se de ti, 
Jerusalém, 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!

15/março/preto/p2 15/março/roxo/p2

II LEITURA - Ef 2,4-10

09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
EFéSIOS
      (Ler no Lecionário)

EVangElho - Jo 3, 14-21

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.

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 Fi-
lho ao mundo para condenar o mundo, mas 
para que o mundo seja salvo por ele. 18Quem 
nele crê, não é condenado, mas, quem não 
crê, já está condenado, porque não acre-
ditou no nome do Filho unigênito. 19Ora, o 
julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas 
os homens preferiram as trevas à luz, por-
que suas ações eram más. 20Quem pratica 
o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, 
para que suas ações não sejam denuncia-
das. 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
  (Concluir com a oração da CF 2015.)

Ó Pai, Alegria e esperança do vosso povo, 
vós conduzis a Igreja, servidora da vida, nos 

caminhos da história. 
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua 

palavra que chama à conversão, seja vossa 
Igreja testemunha viva de fraternidade e de 

liberdade, de justiça e de paz. 
Enviai o vosso Espírito da verdade para que 
a sociedade se abra à aurora de um mundo 

justo e solidário, sinal do Reino que há de vir. 
Por Cristo Senhor nosso.

Amém. 

porque tinha compaixão do seu povo e da sua 
própria casa. 16Mas eles zombavam dos envia-
dos 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 escapa-
ram 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.



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.

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 II (MR p. 477)
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 X 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 pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
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 agra-
decemos 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 espí-
rito!

Presid.: 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 
Celso Antônio e todos os ministros do vosso povo!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 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, com os santos Apósto-
los 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!

15/março/preto/p3 15/março/roxo/p3
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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 es-
pero, 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 cami-
nho; ela é vida, é alegria: vou guardá-la com 
carinho. Sua lei, seu mandamento é viver 
a caridade: caminhemos sempre juntos, 
construindo a unidade!

Ritos da Comunhão
19. 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, aguarda-
mos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

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

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22; 
            Lc 2,41-51 ou Mt 1,16.18-21.24
3ª Rx - Ez 47,1-9.12; Sl 45; Jo 5,1-3a.5-16
4ª Br - Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); hb 10,4-10; Lc 1,26-38
5ª Rx - Ex 32,7-14; Sl 105; Jo 5,31-47
6ª Rx - Sb 2,1a.12-22; Sl 33; Jo 7,1-2.10.25-30
Sb Rx - Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53

15/março/preto/p4 15/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 esplendor da 
vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada 
e amar-vos de todo o coração. Por Cristo, nosso Senhor.

oRaÇÃo Do JUBIlEU
Nós vos bendizemos, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
[Lc 10,21 porque, nestes 50 anos de história da nossa 

Diocese de Apucarana, não só nos mostrastes o 
caminho a seguir, mas nos destes condições de 

caminhar, seguindo Jesus, vosso Filho e nosso Irmão,  
como discípulos missionários, [Aparecida] para que, 
nEle, todos tivessem vida e vida em abundância. [Jo 

10,10]
“Pai, que todos sejam um”,  [Jo 17,21]  [Romeu]      

à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II, nos vários 
níveis de Igreja, com nossos pastores e animadores,  

nas assembleias e nos conselhos,
“para que o mundo creia” que nos enviastes. 

[Jo 17,21]
Tornai-nos, ó Pai, “tudo para todos”. [1Cor 9,22] 

[Domingos] 
Fazei-nos “servos de todos”, [1Cor 9,19]

especialmente das crianças e dos idosos, dos migrantes 
e perseguidos, dos enfermos 

e abandonados.
Acolhendo com alegria as palavras finais de vosso Filho 

Ressuscitado, “Andando, pregai”, [Luís]
assumimos o compromisso de ser uma Igreja em saída 
missionária, atenta sobretudo à família e à juventude.
Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito de santidade, [Is 
63,10] para sermos, nesta terra santa do Norte do 

Paraná e neste tempo de graça do Jubileu, uma porção 
viva do vosso Povo eleito,

anunciando, celebrando e partilhando [At 2,42-47].
Que nossa glória esteja “na cruz de Nosso Senhor Jesus 

Cristo”, [Gl 6,14] [Celso]
na qual está nossa salvação, vida e ressurreição,

por quem fomos salvos e libertos.

Deus tende misericórdia de nós e 
nos abençoai. [Nm 6,22-27]

Brilhe sobre nós a vossa face e tende 
misericórdia de nós.

Amém.

20. CANTO DE COMUNhÃO - CF 2015
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, no pal-

co do mundo, onde a história se faz (cf. GS 2), 
sonhei uma Igreja a serviço da vida. /:Eu fiz do 
meu povo os atores da paz!:/ Quero uma Igreja 
solidária, servidora e missionária, que anuncia 
e saiba ouvir. A lutar por dignidade, por justiça e 
igualdade, pois “Eu vim para servir” (Mc 10,45).

2. Os grandes oprimem, exploram o povo, mas en-
tre vocês bem diverso há de ser. Quem quer ser 
o grande se faça de servo: /:Deus ama o peque-
no e despreza o poder:/ (cf. Mc 10,42-45)

3. Preciso de gente que cure feridas, que saiba es-
cutar, acolher, visitar. Eu quero uma Igreja em 
constante saída (EG, 20), /:de portas abertas, 
sem medo de amar!:/

4. O meu mandamento é antigo e tão novo: Amar 
e servir como faço a vocês. Sou mestre que es-
cuta e cuida seu povo, /:um Deus que se inclina 
e que lava seus pés:/ (cf. Jo 13)

5. As chagas do ódio e da intolerância se curam 
com o óleo do amor-compaixão (cf. Lc 10,29ss). 
Na luz do Evangelho, acende a esperança. 
/:Vem! Calça as sandálias, assume a missão!:/

22. CANTO FINAL- (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 coração / 
Orando, jejuando, ajudando ao nosso irmão / Pra-
ticando a justiça, denunciando todo mal / Conver-
são é o rumo certo no caminho quaresmal.

2. nos caminhos de Jesus, nós queremos ca-
minhar / 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 renunciar 
/ Lado a lado com a Igreja na campanha 
fraternal / Preparados e conscientes para o 
domingo pascal.
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