
01. MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
Com alegria nos encontramos, na Casa de
Deus, para juntos celebrar. Hoje, terceiro
domingo da quaresma, a liturgia nos convida
a meditar sobre a Lei do Senhor.
Refrão: Conversão, justiça, comunhão
e alegria no cristão, é missão de cada
dia (bis).
C. Coloquemo-nos à disposição do Senhor.
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ANO NACIONAL DO LAICATO

A LEI DO SENHOR DEUS É PERFEITA

Celebremos, de maneira fervorosa, nossa
vida, nossa missão, nossa vocação ao
chamado de Deus. Vivamos a alegria de
pertencer ao povo de Deus. Povo que
caminha rumo a salvação.
Refrão: Também sou teu povo, Senhor,
estou nessa estrada. Somente a tua
graça, me basta e mais nada.
C. Conversão é aderir ao projeto de Deus
que veio e continua vindo ao nosso encontro
na pessoa de Jesus. Conversão é aderir
aos mandamentos de Deus. Com esse
desejo pulsando em nossos corações,
cantemos.

02. CANTO
Lembra, Senhor, o teu amor... nº 211

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs saudemos a Trindade
Santa: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje celebramos a vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte. Também somos
convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai (silêncio). Cantemos
Senhor, tende piedade de nós! (2x) Pelo
irmão ... nº 242
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fonte de toda misericórdia
e de toda bondade, Vós nos indicastes
o jejum, a esmola e a oração como
remédio contra o pecado. Acolhei esta
confissão da nossa fraqueza para que,
humilhados pela consciência de nossas
faltas, sejamos confortados pela Vossa
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

06. DEUS NOS FALA
D. Acolhamos com alegria a Palavra de
Deus. Ela é luz que ilumina e guia nossos
passos e nos conduz ao Pai.

PRIMEIRA LEITURA: Ex 20,1-17

L.1 Leitura do Livro do Êxodo.

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

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1,22-25

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Jo 2,13-25

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Louvor a vós, ó Cristo... Faixa n° 10 do
CD da CF/2018 ou n° 371 do livro de
cantos.

Evangelho de Jesus Cristo Segundo
João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
- A Quaresma é um tempo de conversão e
mudança de vida. Mas para acontecer
conversão é necessária uma revisão dos
nossos costumes e maneiras de lidarmos
com os irmãos, a natureza e com Deus. A
liturgia de hoje nos apresenta dois aspectos
que podem nos auxiliar nesse processo de
conversão: a Lei e a Oração. A primeira
leitura nos fala sobre a Lei. O Evangelho,
sobre a oração. Mediante a observância
destes ensinamentos alcançaremos uma
verdadeira conversão. Uma mudança de
vida que produzirá frutos de justiça e amor.
A primeira leitura nos apresenta os Dez
mandamentos. Foi a Lei que Deus entregou
a Moisés. Com ela o povo caminharia na
presença Dele e alcançaria a liberdade.
Afinal, foi o Senhor Deus que tirou os nossos
antepassados do Egito, da casa da
escravidão. O desejo de Deus é a liberdade.
A lei tem essa finalidade: a libertação do
povo.
- Estes dez mandamentos foram à base da
vida moral do povo do Antigo Testamento
e o deve ser para nós, povo cristão. A Lei
do Senhor, como nos ensina o salmista: é
perfeita, conforto, sabedoria dos humildes,
preceitos precisos, um mandamento
brilhante. O salmista continua dizendo: a Lei
do Senhor é uma luz. É pura e imutável. É
desejável mais que o ouro e mais doce que
o mel. Portanto, a Lei é um grande presente
que Deus dá ao povo. É um caminho para



a vida. Está a favor do homem e quer a sua
liberdade e felicidade.
- Essa Lei nós aprendemos desde a
catequese infantil: Amar a Deus sobre todas
as coisas, não tomar seu santo nome em
vão, guardar Domingos e festas de guarda,
honrar pai e mãe, não pecar contra a
castidade, não furtar, não levantar falso
testemunho, não desejar a mulher do
próximo e não cobiçar as coisas alheias.
Esses mandamentos orientam a nossa
caminhada rumo ao céu; apontam
caminhos. Se não fosse a Lei, nós nos
perderíamos e recairíamos na escravidão do
pecado. Por isso, Jesus Cristo uma vez
disse: “Eu não vim anular a Lei, mas dá-lhe
pleno cumprimento”. E o pleno cumprimento
da Lei é a vivência do amor. O mesmo Jesus
disse: “quem ama a Deus e ao seu próximo
como a ti mesmo cumpre toda a Lei e os
Profetas”. Portanto, para fazermos um
caminho de conversão, é necessário rever
nossos atos mediante as exigências da Lei
de Deus expressa nos Dez Mandamentos.
Ela se torna para nós um caminho de
conversão.
- O segundo ponto que a liturgia nos propõe
é a importância da oração. Jesus, no
Evangelho, expulsa os vendilhões do
Templo. Assim narra o evangelista João:
“Jesus subiu para Jesuralém e lá encontrou
no Templo vendedores de bois, ovelhas e
pombas. Ele fez um chicote de cordas e
expulsou todos de lá e disse: Tire isso daqui,
não faça da casa do meu Pai uma casa de
comércio”. De imediato, nem os judeus, nem
os discípulos, compreenderam tal atitude de
Jesus; ainda mais, quando Ele disse: “Destruí
este Templo, e em três dias eu o levantarei”.
Ele falava do Templo do seu corpo. Jesus
ressuscitado é o Templo do novo culto. Ele
é o mediador entre nós e o Pai. Ele é o

cumprimento da Lei e das Profecias. Ele é
o caminho que nos leva ao céu. E toda
oração é feita por Cristo, com Cristo, em
Cristo. Por meio daquela atitude de expulsar
os vendedores, Jesus estava fazendo a
purificação do Templo. É um gesto
messiânico, que indica o início de um novo
tempo.

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

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Pai os nossos pedidos.
Após cada oração rezaremos:
Senhor escutai a nossa prece.
L.1 Senhor nosso Deus, oramos pela Igreja.
Que ela seja instrumento da vossa salvação
e anuncie com a palavra e com o testemunho
a Boa Nova do Evangelho. Rezemos.
L.2 Senhor nosso Deus, oramos pelas
nossas famílias. Que as casas dos cristãos
sejam espaço de acolhida, amor, perdão e
generosidade. Rezemos.
L.1 Que nossa juventude seja propagadora
dos valores do Evangelho. Que de nossas
comunidades possam surgir numerosas
vocações. Rezemos.
L.2 Senhor nosso Deus, oramos pelas
mulheres. Que sejam protagonistas da
construção de uma nova história pautada
no mandamento do amor, respeito e
fraternidade. Rezemos.
L.1 Que neste tempo propício de
preparação para os Sacramentos de
Iniciação Cristã os catecúmenos façam uma
verdadeira opção pelo Cristo e seu Reino.
Rezemos.
D. Ouvi, Pai de bondade, essas orações
que a vossa Igreja Vos apresenta. Nós Vos
pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.
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10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Na Bíblia está escrito: "O zelo por tua
casa me consumirá". Apresentemos ao
Senhor a nossa vida, o trabalho da nossa
comunidade e o desejo de conversão, junto
com nossas ofertas e dízimo.
Livra-nos, ó Senhor... Faixa n° 11 do CD
da CF/2018.

11. PAI NOSSO
D. Como discípulos missionários de Jesus
Cristo, desejosos de conversão, unamos
nossas mãos e rezemos como grande família
de Deus. Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. Convertei-vos e crede no Evangelho.
A paz é fruto da nossa conversão. Somente
um coração convertido promove a paz.
Como sinal deste desejo, vamos abraçar
nossos irmãos lhes desejando a paz.

13. ORAÇÃO
D. Ó Deus, saciados na terra com o pão
da Palavra, nós Vos pedimos a graça
de manifestar em nossa vida o que a
Palavra realizou em nós. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

14. AVISOS
- Nos dia 09 e 10 de março acontecerá
as "24 horas para o Senhor". Procure a
programação no escritório paroquial.

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.

T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Testemunhando o amor e o Reino de
Deus, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

16. CANTO
A necessidade era tanta... nº 760

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


