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ANO NACIONAL MARIANO

SANTAS MISSÕES POPULARES

JESUS VENCE AS TENTAÇÕES

Orientações:
- Durante o tempo da Quaresma, não se enfeita o
presbitério com flores (salvo nas solenidades e
festas). O toque de instrumentos musicais só é
permitido para sustentar o canto. Entretanto, no
4º Domingo que é chamado Domingo Laetere,
nas solenidades e festas o uso de instrumentos
musicais pode ser feito com mais liberdade.
- A cor do tempo é roxa. No 4º Domingo, pode-se
usar cor rosa.
- Em todas as celebrações omite-se o Aleluia.
- Somente nas solenidades e festas que ocorre-
rem neste período, canta-se o Glória.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos, bem vindos! Hoje ce-
lebramos nossa fé no Deus da vida, que
nos convida à conversão. Jesus vence to-
das as tentações. Ele nos dá uma nova es-
perança. Abramo-nos à graça para bus-
carmos mais a redenção. Transformemos
nossos corações e construamos a paz.
Refrão: Eis o tempo de conversão/ eis
o dia da salvação. Ao Pai voltemos/ jun-
tos andemos/ eis o tempo de conversão.
C. A Campanha da Fraternidade 2017 tem
como tema "Fraternidade: biomas brasilei-
ros e defesa da vida" e o lema "Cultivar e
guardar a criação" (Gn 2, 15). Que nossa
conversão seja voltada para atitudes prá-
ticas. Que preservem a vida em suas di-
versas formas de manifestação. Cuidemos
da natureza e de nossos irmãos e irmãs.
Alegres por estarmos na presença do Se-
nhor, cantemos:

02. CANTO
Dizei aos cativos "saí"... nº 206



03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em Nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém.
D. Que a graça de Deus Pai, o amor de
Jesus Cristo e a força do Espírito Santo,
estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Coloquemo-nos na presença do Senhor.
Que Ele venha ao nosso encontro e perdoe
os nossos pecados. Cantemos:
Senhor, que nos mandastes... nº 19 do CD
da CF 2017
D. Deus todo poderoso e misericordioso,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados, e nos conduza à vida eterna.
Amém.

05. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, ó Deus onipotente,
que, nesta Quaresma, possamos pro-
gredir no conhecimento de Jesus Cris-
to e corresponder a seu amor por uma
vida santa. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

06. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus nos mostra o cami-
nho da conversão. Preparemo-nos para
escutar o que Deus vai nos falar.

PRIMEIRA LEITURA: Gn 2, 7-9; 3, 1-7

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL - 50 (51)
Refrão: Piedade, ó Senhor, tende pie-
dade, pois pecamos contra vós.

SEGUNDA LEITURA: Rm 5, 12-19

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.

EVANGELHO: Mt 4, 1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
Glória a vós, o Cristo, verbo de Deus! (2x).
O homem não vive somente de pão, mas
de toda a palavra da boca de Deus.
(CD da CF 2017: n 09 / Livro de Cantos: 369)

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje celebramos o primeiro Domingo da
Quaresma. Tempo dedicado à oração, je-
jum e penitência em preparação para bem
celebrar a Páscoa de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Unamo-nos a Ele em seu deserto.
Sintamos seus sentimentos e atitudes. Bus-
quemos participar plenamente da celebra-
ção de sua Páscoa. Vivamos com serieda-
de o tempo quaresmal e nos coloquemos
espiritualmente a caminho. Ao longo desta
Quaresma, possamos progredir no conhe-
cimento de Jesus Cristo. Que
correspondamos ao seu amor por uma vida
santa.
Aproximemo-nos de Deus que nos chama
à conversão. Converter-se é acreditar no
único Deus. Ele nos perdoa e nos liberta do
pecado. As leituras de hoje dão-nos a cer-
teza do perdão de Deus Pai.
A primeira leitura mostra que Deus não nos
criou para vivermos em dificuldades. Ele nos
criou por amor e para vivermos no amor.
Vemos isto na imagem do Paraíso. Fomos
criados para viver bem. Recebemos de
Deus o poder de administrar os bens da
terra. Fazendo mal uso da liberdade, o ho-
mem e a mulher deixaram-se seduzir pelas



tentações do mundo. No centro da história
da criação, aparece a desobediência e o
desejo de poder. A serpente é símbolo do
pecado da autossuficiência. Ela induz o ser
humano e assim o mal é introduzido na face
da terra. Todas às vezes que queremos le-
var vantagem sobre nosso irmão nos apro-
ximamos do pecado, princípio de nossa
morte como afastamento de Deus.
Na Carta aos Romanos, Paulo nos fala de
Jesus Cristo. Ele apagou a mancha do pe-
cado do primeiro homem. Jesus nos devol-
ve o precioso dom da graça de Deus. Onde
existe o pecado, muito maior foi a graça de
Deus.
No Evangelho, Jesus experimenta a tenta-
ção do poder. Todo tipo de vantagem lhe é
oferecido para seu poder próprio. Vejamos:
Primeiro: Todo ser humano se sente fraco,
quando sente fome. Nesta situação Jesus
recebeu o convite tentador. Certamente Ele
tinha muita fome. Porque continuar assim
se Ele mesmo poderia providenciar o ne-
cessário para saciar a fome?
Segundo: O convite é feito para o teste do
poder de ser diferente do resto da humani-
dade: não se machucar enquanto estava
caindo.
Terceiro: O diabo quer induzir Jesus ao
poder, dizendo: "dou-te tudo isto, porém tu
tens que dobrar-te diante de mim". Jesus
responde: "adorarás o Senhor teu Deus e
somente a Ele prestarás culto". Com esta
resposta, nos sentimos fortalecidos e cons-
cientes de que, também somos capazes de
vencer toda e qualquer tentação.
Se temos a sensação de perda por causa
do pecado de Adão e Eva, sentimos o alí-
vio do Filho que nos foi dado que é Jesus.
Ele venceu e nos deu o exemplo de como
vencer. Ao negar as propostas do diabo,
nós o vencemos e nos aproximamos mais

do Criador e do Paraíso.
Neste tempo quaresmal fujamos de nossa
rotina. Rezemos mais através dos Salmos,
da Via Sacra e outras práticas religiosas. A
oração nos abre para Deus e nos faz deixar
que Deus seja tudo em nossa vida. Viva-
mos a penitência corporal: o jejum nos faz
solidários com os irmãos que passam fome.
A abstinência e o jejum, recordam-nos que
não vivemos por nós mesmos. Recebemos
a vida como um dom de Deus! Também a
esmola é um compromisso com os pobres
e empobrecidos. Lembremos que a Qua-
resma nos convida a colocar em prática o
cuidado com a Casa Comum e a defesa da
vida.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovando a nossa fé, rezemos: Creio
em Deus Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos a Deus nossas preces. Supli-
quemos que em sua infinita misericórdia
atenda nossos pedidos.
Todos: Protegei vosso povo, Senhor!
L.1 Pela Igreja, que, como seu Mestre e
Senhor, resista às tentações da riqueza e do
sucesso e apoie na força da Palavra de
Deus, rezemos ao Senhor.
L.2 Para que unidos a Cristo saibamos lu-
tar para vivermos libertos do mal, rezemos
ao Senhor.
L.1 Para que o Espírito Santo nos fortaleça
quando somos tentados a perder a fé por
causa dos sofrimentos, da morte, da pró-
pria incoerência moral, da fragilidade, dos
escândalos, rezemos ao Senhor.
L.2 Para que as comunidades de fé dos
catecúmenos os ajudem na conversão, re-
zemos ao Senhor.
L.1 Dia 08 é o Dia Internacional da Mu-
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lher. Que elas sejam valorizadas e tenham
seus direitos respeitados, rezemos ao Se-
nhor.
L.2 Para que a Palavra de Deus nos inspi-
re ações em defesa da vida e biomas bra-
sileiros, rezemos ao Senhor.
(Concluir as preces com a Oração da
Campanha da Fraternidade.)

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos com alegria os nossos
dons, ofertas e dízimo. É nossa participa-
ção na ação evangelizadora de nossa Igre-
ja.
Canto: Bendito és tu... nº 491

11. PAI NOSSO
D. Obedientes à Palavra do Salvador e for-
mados por seu divino ensinamento, ousa-
mos dizer: Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
C. Quando falamos de paz, famos de duas
coisas: a paz deve estar em nós. Depois,
devemos ser agentes da paz. Ela deve ser
levada a nossa vida social. Saudemo-nos
uns aos outros, desejando a paz de Cristo.
(saudação em silêncio)

13. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Vossa Palavra nutre a fé e
incentiva a caridade. Dai-nos desejar
o Cristo, Pão vivo e verdadeiro, e vi-
ver de toda Palavra que sai de vossa
boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

14. AVISOS

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a
vossa mão protetora. Que vos busquem de
todo o coração e mereçam conseguir o que
vos pedem. T. Amém!
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da
cruz, o dirigente diz:) O Senhor nos aben-
çoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à
vida eterna. T. Amém.
D. Sendo fortes na promoção e defesa da
vida, ide em paz e o Senhor vos acompa-
nhe. T. Graças a Deus.
(obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado
para o crucifixo com toda a equipe reuni-
da: “Bendigamos ao Senhor”, todos: “De-
mos graças a Deus”)

16. CANTO
Por melhor que seja alguém... n° 762

Leituras para a Semana

2ª Lv 19, 1-2.11-18 / Sl 18B(19B) / Mt 6, 7-15
3ª Is 55, 10-11 / Sl 33(34) / Mt 6, 7-15
4ª Jn 3, 1-10 / Sl 50(51) / Lc 11, 29-32
5ª Est 4, 17n-p-raa-bb.gg-hh / Sl 137(138) / Mt 7, 7-12
6ª Ez 18, 21-28 / Sl 129(130) / Mt 5, 20-26
Sáb.: Dt 26, 16-19 / Sl 118(119) / Mt 5, 43-48


