
Nº 2.091    (Ano B/Roxo)         3° Domingo da Quaresma         8 de março de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

CF: "Eu vim para servir"

DEUS CONHECE O HOMEM POR DENTRO

- Colocar em destaque o cartaz da CF
Fraternidade e o banner das SMP.
- Valorizar, especialmente neste Domingo, as mu-
lheres da comunidade.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta cele-
bração! O Senhor, nesta Quaresma, nos cha-
ma à conversão e nos prepara para a festa
da ressurreição.

Refrão: Como Jesus, vou carregar a
sua cruz pra poder ressuscitar (2x)
C. Rezemos pelas mulheres no seu dia.
Com coragem, são no mundo exemplo de
fé e solidariedade, cantemos.

02. CANTO
O vosso coração de pedra... n° 495

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!

04. DEUS NOS PERDOA
D. A Quaresma é tempo favorável para
acolhermos a salvação que vem de Deus.
Abramos, o nosso coração, e deixemo-nos
tocar pela misericórdia do Senhor. (instan-
tes de silêncio)
Canto: Misericórdia, Senhor, miseri-
córdia, misericórdia! (2x)
Senhor, escuta o lamento, e tem de nós
compaixão! Ao povo dá novo alento, a tua
graça e perdão!



D. Deus de ternura e bondade, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fonte de misericórdia e de
bondade. Vós nos indicastes o jejum, a
esmola e a oração como remédio con-
tra o pecado. Acolhei a confissão da
nossa fraqueza. Humilhados pela cons-
ciência de nossas faltas, sejamos con-
fortados pela Vossa misericórdia. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

06. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Ex 20, 1-17

L1. Leitura do Livro do Êxodo.

SALMO RESPONSORIAL: 18(19b)
Refrão: Senhor, tens palavras de vida
eterna.

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1, 22-25

L2. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Jo 2, 13-25

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Louvor a vós, ó Cristo Rei... nº 369 (3ª
estrofe)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Muitas pessoas, mundo afora, "fazem de

tudo pra subir na vida", como diz o velho
dito popular. Nessa busca desenfreada de
sucesso, prazer, dinheiro e poder, conso-
mem sua vida como num teatro. Fazem ali-
anças perigosas em troca de bens passa-
geiros. Jesus nos convida a um novo olhar
sobre o mais profundo de nós mesmos. A
uma nova postura diante dos bens e valo-
res que o mundo oferece.
Contra a palavra da propaganda
consumista, Deus nos oferece sua Palavra,
encarnada na vida de cada homem e mu-
lher, Jesus Cristo. Sua postura, zelo e pro-
jeto de renovar todas as coisas no amor mi-
sericordioso do Pai, é loucura para um mun-
do. Ele cria pessoas fechadas em si mes-
mas e uma religião vazia, legalista e ritualista.
A fé em Jesus Cristo deve sempre ser novi-
dade, surpreender o mundo com um teste-
munho firme e corajoso de solidariedade e
de paz.
Contra a primazia do dinheiro, Jesus nos
apresenta a primazia de Deus. Ele é
presentado em uma relação de profunda in-
timidade com o ser humano. Porque o ama,
entrega-lhe Seus mandamentos. Esta é a for-
ma de caminhar pelo mundo com seguran-
ça, promovendo o bem, a justiça e o amor.
Os mandamentos só têm sentido verdadei-
ro se fundados na dinâmica do amor de
Deus. A Campanha da Fraternidade nos
convida a alargar esse amor indo ao encon-
tro de tantos irmãos e irmãs marginalizados,
excluídos e mesmo descartados pela ideo-
logia do lucro.
Quem acolhe tal amor vive como Jesus: é
fiel ao Reino de Deus, no serviço desinte-
ressado e gratuito. O que ainda nos falta,
como indivíduos, Igreja e sociedade, para
nos entregarmos totalmente a esse amor e
vivermos como Ele nos ensina? Deixemos
que Jesus faça uma boa limpeza nos nossos



corações. Que nos tornemos verdadeiros
templos sagrados de Deus. Assim acolhe-
remos seu chamado à conversão e seremos
discípulos missionários.
Ninguém pode dizer que conhece a Deus
se não mantém uma troca de experiências e
afetos com Ele. Sem dúvida, o pecado é a
pedra de tropeço no seguimento de Jesus.
Nessa Quaresma, Jesus tem mostrado seu
poder: com Ele podemos vencer as tenta-
ções (1º Domingo) e nos abrir, transfigura-
dos, para a realidade nova da Ressurreição
(2º Domingo). Não tenhamos medo de tri-
lhar o caminho com o Mestre Jesus. Nele,
por Ele e com Ele temos a certeza da vitó-
ria da vida e do amor.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Deus
Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos, irmãos e irmãs caríssimos,
nossos pedidos a Deus. Ele nos conhece
por dentro e cuida de nós. Respondamos a
cada prece:
Todos: Senhor, escutai-nos.
L.1 Que a Igreja se torne mais fiel e atenta
discípula do Senhor, socorrendo os mais ne-
cessitados, rezemos.
L. 2 O Papa Francisco, no próximo dia 13
completa dois anos de eleição como suces-
sor de Pedro. Para que se mantenha firme
em sua vocação de pastor de toda a Igreja,
rezemos.
L.1 Pelas paróquias que realizarão o se-
gundo retiro paroquial das SMP, no próxi-
mo final de semana, rezemos.
L.2 Este ano é dedicado à Vida Consagra-
da. Que os religiosos e as religiosas
redescubram a alegria de seguir a Jesus,  re-
zemos.

L.1 Pelos catecúmenos para que cresçam
no amor sincero por Jesus e à Igreja, reze-
mos.
D. Senhor nosso Deus, nos reunistes nesta
casa da Igreja. Fazei de nós pedras vivas
do templo novo que é o Vosso Filho. Ele
que é Deus convosco na unidade do Espí-
rito Santo. Amém.

10. MOTIVAÇÃO PARA A CAMPA-
NHA DA SOLIDARIEDADE
C. A participação de todos na promoção
do bem comum requer uma conversão de
toda a sociedade. É preciso promover o
progresso das instituições que melhoram as
condições da vida humana.
Refrão: Erguer as mãos com alegria,
mas repartir também o pão de cada dia
(2x).
C. Os bispos, na Conferência de Aparecida,
disseram que os discípulos missionários de
Jesus Cristo, pela "conversão pastoral" aos
valores do Reino de Deus, devem agir con-
creta e eficazmente na sociedade.
D. Aclamemos no Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor, a Jesus Cristo, Deus
feito homem. Ele deu a vida para nos sal-
var. Sejamos solidários, partilhando nossos
bens. Eles contribuirão para os fundos de
solidariedade diocesano e nacional. Reze-
mos a Oração da Campanha:
Todos: Ó Pai,  Alegria e esperança de
Vosso povo, Vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da his-
tória.
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua Palavra que chama à conversão,
seja Vossa Igreja testemunha viva da
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
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Leituras para a Semana

2ª 2Rs 5, 1-15a / Sl 41(42) / Lc 4, 24-30
3ª Dn 3, 25,34-43 / Sl 24(25) / Mt 18, 21-35
4ª Dt 4, 1.5-9 / Sl 147(147B) / Mt 5, 17-19
5ª Jr 7, 23-28 / Sl 94(95) / Lc 11, 14-23
6ª Os 14, 2-10 / Sl 80(81) / Mc 12, 28b-34
Sáb.: Os 6, 1-6 / Sl 50(51) / Lc 18, 9-14

mundo justo e solidário, sinal do Reino
que há de vir. Por Cristo, Senhor nos-
so. Amém!

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos ao Senhor a nossa vida e o
desejo sincero de conversão. Ofertemos
o trabalho evangelizador de nossa comu-
nidade. Cantemos.
Recebe este canto do chão... nº 497

11. PAI-NOSSO
D. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ou-
samos dizer: Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. Como templos vivos de Cristo,
saudemo-nos (sem canto)

13. ORAÇÃO
D. Deus de bondade e misericórdia,
ajudados pelo ensinamento da Vossa
Palavra e pela partilha de vida, cami-
nhemos com alegria, neste tempo de
oração e de conversão, rumo à Páscoa.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. AVISOS

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. A bênção de Deus todo-poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém!
D. Ide em paz, perseverantes, e que o Se-

nhor vos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!

16. CANTO
Hino da CF 2015


