
Anim. O terceiro Domingo da 
Quaresma nos coloca diante do 
cenário da purificação do Tem-
plo de Jerusalém por Jesus, que 
é o verdadeiro Templo de Deus 
no coração da humanidade. Tam-
bém nós devemos ser purificados 
pela Palavra libertadora, pela 
oração, pelo jejum e pela esmo-
la, para que possamos viver no 
mundo a fraternidade, que vence 
a violência e gera união. Tam-
bém nosso sistema de Saúde Pú-
blica precisa de transformação, 
a fim de cumprir sua missão, que 
é dar assistência digna a todos 
os cidadãos. 

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA(Cd-CF 2011, Fx 5 ) 

Lembra, senhor, o teu amor 
fiel para sempre! * Que os 
inimigos não triunfem sobre 
o povo! * de suas angústias, 
ó senhor, livra tua gente!

1. Senhor, Deus, a ti elevo a minha 
alma, * em ti confio: que eu não 
seja envergonhado. * Não se 
envergonhe quem em ti põe sua 
esperança, * mas, sim, quem 
nega por um nada sua fé!

2. Mostra-me, Senhor, os teus ca-
minhos, * e faz-me conhecer a 
tua estrada! * Tua verdade me 
oriente e me conduza, * Porque 
és o Deus da minha salvação!

3. Recorda, Senhor meu Deus tua 
ternura * e a tua compaixão que 
são eternas. * Não recordes meus 
pecados quando jovem, * nem te 
lembres de minhas faltas e delitos

4. O Senhor é piedade e retidão, * 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores. * Ele dirige os hu-
mildes na justiça, * e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.

5. Verdade e amor são os cami-
nhos do Senhor * para quem se-
gue sua aliança e seus preceitos. 
* Ó Senhor, por teu nome e tua 
honra, * perdoa os meus peca-
dos que são tantos.

2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. Imbuídos do espírito da Quares-
ma, somos convidados a purificar 
os nossos corações como Jesus pu-
rificou o Templo de Jerusalém, a 
fim de ressurgirmos para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:

Ritos iniciais

T. Confesso a deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, mi-
nha tão grande culpa. e peço à 
virgem Maria, aos anjos e san-
tos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a deus, nosso 
senhor.   
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

KyRIe

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

4. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, 
fonte de toda misericórdia e de 
toda bondade, vós nos indicas-
tes 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 N.s.J.C.
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa
Anim. Ouçamos as leituras de 
hoje, para sermos purificados e 
vivermos mais profundamente a 
vida no amor e na fraternidade.
  
5. PRIMeIRA LeITuRA (ex 20,1--17) 
(Mais longa)

Leitura do Livro do Êxodo 
Naqueles dias, 1Deus pronunciou 
todas estas palavras: 2“Eu sou o 
Senhor teu Deus que te tirou do 



Egito, da casa da escravidão. 3Não 
terás outros deuses além de mim. 
4Não farás para ti imagem esculpi-
da, nem figura alguma do que exis-
te em cima, nos céus, ou embaixo, 
na terra. 5Não te prostrarás diante 
desses deuses, nem lhes prestarás 
culto, pois eu sou o Senhor, teu 
Deus, um Deus ciumento. Castigo 
a culpa dos pais nos filhos  até a 
terceira e quarta geração dos que 
me odeiam, 6mas uso de misericór-
dia  por mil gerações com aqueles 
que me amam e guardam os meus 
mandamentos. 7Não pronunciarás 
o nome do Senhor teu Deus em 
vão, porque o Senhor não deixará 
sem castigo quem pronunciar seu 
nome em vão. 8Lembra-te de san-
tificar o dia de sábado. 9Trabalha-
rás durante seis dias e farás todos 
os teus trabalhos, 10mas o sétimo 
dia é sábado dedicado ao Senhor 
teu Deus. Não farás trabalho al-
gum, nem tu, nem teu filho, nem 
tua filha, nem teu escravo, nem 
tua escrava, nem teu gado, nem o 
estrangeiro que vive em tuas cida-
des.  11Porque o Senhor fez em seis  
dias o céu, a terra e o mar, e tudo 
o que eles contêm; mas no sétimo 
dia descansou. Por isso o Senhor 
abençoou o dia de sábado e o san-
tificou. 12Honra teu pai e tua mãe, 
para que vivas longos anos na ter-
ra que o Senhor teu Deus te dará. 
13Não matarás. 14Não cometerás 
adultério. 15Não furtarás. 16Não le-
vantarás falso testemunho contra 
o teu próximo. 17Não cobiçarás a 
casa do teu próximo. Não cobiça-
rás a mulher do teu próximo, nem 
seu escravo, nem sua escrava, nem 
seu boi, nem seu jumento, nem 
coisa alguma que lhe pertença”. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

6. sALMo ResPoNsoRIAL sl.18(19) 
(HL2 p. 66)

senhor, tu tens palavras de 
vida eterna!

1. A lei do Senhor Deus é perfeita, 
* conforto para a alma! O teste-
munho do Senhor é fiel, * sabe-
doria dos humildes.

2. Os preceitos do Senhor são pre-
cisos, * alegria ao coração. * O 
mandamento do Senhor é bri-
lhante, * para os olhos é uma luz.

3. É puro o temor do Senhor, * 
imutável para sempre. * Os jul-

gamentos do Senhor são corre-
tos * e justos igualmente.

4. Mais desejáveis do que o ouro 
são eles, * do que o ouro refi-
nado; * suas palavras são mais 
doces que o mel, * que o mel 
que sai dos favos.

7. seGuNdA LeITuRA (1Cor 1,22-25)

Leitura da Primeira Carta de Paulo 
aos Coríntios 
Irmãos: 22Os judeus pedem sinais 
milagrosos, os gregos procuram 
sabedoria; 23nós, porém, pregamos 
Cristo crucificado, escândalo para 
os judeus e insensatez para os pa-
gãos. 24Mas para os que são chama-
dos, tanto judeus como gregos, esse 
Cristo é poder de Deus e sabedoria 
de Deus. 25Pois o que é dito insen-
satez de Deus é mais sábio do que 
os homens, e o que é dito fraqueza 
de Deus é mais forte do que os ho-
mens. - Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

8. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(Cd CF 2012)

Louvor e glória a ti, senhor, 
* Cristo, palavra de deus! * 
Cristo, palavra de deus!
Tanto Deus amou o mundo, que 
lhe deu seu Filho único; * todo 
aquele que crer nele, há de ter a 
vida eterna.

9. evANGeLHo (Jo 2,13-25)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, senhor.
P.13Estava próxima a Páscoa dos 
judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 
14No Templo, encontrou os vende-
dores de bois, ovelhas e pombas e 
os cambistas que estavam aí senta-
dos. 15Fez então um chicote de cor-
das e expulsou todos do Templo, 
junto com as ovelhas e os bois; 
espalhou as moedas e derrubou as 
mesas dos cambistas. 16E disse aos 
que vendiam pombas: “Tirai isto 
daqui! Não façais da casa de meu 
Pai uma casa de comércio!” 17Seus 
discípulos lembraram-se, mais tar-
de, que a Escritura diz: “O zelo 
por tua casa me consumirá”. 18En-
tão os judeus perguntaram a Jesus: 
“Que sinal nos mostras para agir 

assim?” 19Ele respondeu: “Des-
truí este Templo, e em três dias 
o levantarei”. 20Os judeus disse-
ram: “Quarenta e seis anos foram 
precisos para a construção deste 
santuário e tu o levantarás em três 
dias?” 21Mas Jesus estava falando 
do Templo do seu corpo. 22Quan-
do Jesus ressuscitou, os discípu-
los lembraram-se do que ele tinha 
dito e acreditaram na Escritura e 
na palavra dele. 23Jesus estava em 
Jerusalém durante a festa da Pás-
coa. Vendo os sinais que realizava, 
muitos creram no seu nome. 24Mas 
Jesus não lhes dava crédito, pois 
conhecia a todos; 25e não precisava 
do testemunho de ninguém acerca 
do ser humano, porque ele conhe-
cia o homem por dentro. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

10. HoMILIA

11. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ T. criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do espírito santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e 
sepultado. / desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
T. Amém.

12. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Supliquemos a Deus Pai que 
nos fortaleça na espiritualidade 
quaresmal e purifique nossos cora-
ções de todo pecado, a fim de que 
possamos purificar as estruturas 
e organizações sociais. Rezemos 
confiantes: 
T. Purificai-nos, Senhor, nesse 
tempo de salvação.
1. Purificai a Igreja, para que seja 
sempre a Casa de Deus no coração 
da humanidade.
2. Purificai nossas estruturas públi-
cas de toda espécie de corrupção.  



P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Para renovar, na santida-
de, o coração dos vossos filhos e 
filhas, instituístes este tempo de 
graça e salvação. Libertando-nos 
do egoísmo e das outras paixões 
desordenadas, superamos o ape-
go às coisas da terra. E, enquanto 
esperamos a plenitude eterna, pro-
clamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo   e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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 ReMIs-
sÃo dos PeCAdos. FAZeI 
IsTo eM MeMÓRIA de MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. vinde, senhor Jesus!
CC. 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 agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!

3. Purificai nossa juventude de 
todo envolvimento com o mal. 
4. Purificai nossas famílias de toda 
prática anticristã. 
5. Purificai nossa pastoral, para 
que seja autêntica evangelização.  
6. Purificai nossas mentes de toda 
malícia e duplicidade de coração.  
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Bento, com 
o nosso bispo Odilo e todos os mi-
nistros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

LituRgia EucaRística

13. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs 

Retorna, Israel, ao teu  
senhor, * pois ele guarda os 
teus passos das ciladas. * ele 
perdoa sempre a tua iniqui-
dade. * Retorna, Israel, ao teu 
senhor!

1. “Curarei tuas feridas, tomarei-te 
pela mão. * Cuidarei com muito 
amor.” * Isto diz o nosso Deus!

2. “Eu serei como o orvalho e Israel 
florescerá. * Frutos mil vai pro-
duzir.” * Isto diz o nosso Deus!

3. “Retorna para mim e teu trigo 
reviverá. * Tua videira se espa-
lhará.” * Isto diz o nosso Deus!

4. “Qual árvore frondosa com seus ga-
lhos verdejantes, * É assim o meu 
perdão.” * Isto diz o nosso Deus!

14. oRAÇÃo 

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

(Sobre as oferendas)
P. Ó deus de bondade, concedei-
nos por este sacrifício que, pe-
dindo perdão de nossos pecados, 
saibamos perdoar a nossos seme-
lhantes. Por Cristo, nosso senhor. 
T. Amém.

15. oRAÇÃo euCARÍsTICA II
(Prefácio da Quaresma II)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em deus.

Rito da comunhão

16. RITo dA CoMuNHÃo

P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...
P. 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, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ...
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.



Ritos Finais

T. o amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro de deus que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTo de CoMuNHÃo 84 (83) 
HL2 (CF 2009 - Fx 22)

destruí este templo, disse 
Cristo, * e em três dias haverei 
de reerguê-lo. * ele falava do 
templo do seu corpo. * ele fa-
lava do templo do seu corpo.

1. Ó Senhor de coração eu vou 
dou graças * porque ouvistes 
as palavras dos meus lábios! * 
Perante vossos anjos vou can-
tar-vos * e ante o vosso templo 
vou prostrar-me.

2. Eu agradeço vosso amor, vos-
sa verdade, * porque fizestes 
muito mais que prometestes; * 
Naquele dia em que gritei, vós 
me escutastes * e aumentastes o 
vigor da minha alma.

3. Os reis de toda a terra hão de 
louvar-vos * quando ouvirem, ó 
Senhor vossa promessa. * Hão 
de cantar vossos caminhos e 
dirão: * “Como a glória do Se-
nhor é grandiosa!”

4. Altíssimo é o Senhor, mas olha 
os pobres, * e de longe reconhe-
ce os orgulhosos. * Se no meio 
da desgraça eu caminhar, * Vós 

me fazeis voltar à vida nova-
mente.

5. Completai em mim a obra co-
meçada; * Ó Senhor, vossa bon-
dade é para sempre! * Eu vou 
peço: não deixeis inacabada * 
esta obra que fizeram vossas 
mãos!

18. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, 
tendo recebido o penhor do vos-
so mistério celeste, e já saciados 
na terra com o pão do céu, nós 
vos pedimos a graça de mani-
festar em nossa vida o que o sa-
cramento realizou em nós. Por 
Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

19. oRAÇÃo dA CAMPANHA dA 
FRATeRNIdAde 2012

senhor deus de amor,/Pai de 
bondade,/nós vos louvamos e 
agradecemos pelo dom da vida,/
pelo amor com que cuidais de 
toda a criação./ vosso Filho Je-
sus Cristo,/em sua misericórdia, 
assumiu a cruz dos enfermos / 
e de todos os sofredores. /sobre 
eles derramou a esperança de 
vida em plenitude. /enviai-nos, 
senhor, o vosso espírito. /Guiai 
a vossa Igreja, para que ela, pela 
conversão /se faça sempre mais, 
solidária às dores e enfermida-
des do povo, /e que a saúde se 
difunda sobre a terra. /Amém.
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ao filho pródigo, a alegria do re-
torno à casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo 
de oração e de vida, vos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma ver-
dadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e for-
taleza vos sustente na luta contra 
o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.

21. CANTo FINAL: HINo dA CF 2012

1. Ah! Quanta espera, desde as 
frias madrugadas, * pelo remé-
dio para aliviar a dor!... * Este 
é teu povo, em longas filas nas 
calçadas, * a mendigar pela saú-
de, meu Senhor!
Tu, que vieste pra que todos 
tenham vida, * cura teu povo 
dessa dor em que se encerra; 
* que a fé nos salve e nos dê 
força nessa lida, * e que a saú-
de se difunda sobre a terra! 

2. Ah! Quanta gente que, ao che-
gar aos hospitais, * fica a sofrer 
sem leito e sem medicamen-
to!...* Olha, Senhor, a gente não 
suporta mais, * Filho de Deus, 
com esse indigno tratamento!

3. Ah! Não é justo, meu Senhor, 
ver o teu povo * em sofrimento 
e privação quando há riqueza! 
* com tua força, nós veremos 
mundo novo, * com mais justi-
ça, mais saúde, mais beleza!

4. Ah! Na saúde, já é quase escuri-
dão... * Fica conosco nessa noi-
te, meu Senhor, * tu que enxer-
gaste, do teu povo, a aflição * e 
que desceste pra curar a sua dor.

20. BÊNÇÃo e desPedIdA
 Tempo da Quaresma 

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, con-
ceda a todos vós, como concedeu 


