Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 07 de Março de 2021 – Solenidade – Cor: Roxa

III Domingo da Quaresma
Neste domingo, rememorando a primeira Aliança de Deus
com o seu Povo, Israel, somos convidados a aderir àquela
Aliança definitiva que Deus faz conosco na pessoa de Jesus
Cristo. De fato, ele é o novo Templo, lugar da presença de
Deus entre os seres humanos, ele “é a nossa paz: do que
era dividido, fez uma unidade”, como diz o lema da
Campanha da Fraternidade deste ano. Iniciemos a nossa
celebração.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e Música: Pe. José Weber, SVD, CD CF 2021.

R/. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor
pois ele tira os meus pés das armadilhas.
Voltai-vos para mim, tende piedade
e libertai-me das minhas aflições. (bis) (Sl 24,15-16)
Salmo 24 (25)
– 1Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, *
2em vós confio, que eu não seja envergonhado;
– 3não se envergonha quem em vós põe a esperança, *
mas sim, quem nega por um nada a sua fé. (R/.)
– 4Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, *
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
– 5Vossa verdade me oriente e me conduza, *
porque sois o Deus da minha salvação. (R/.)
– 17Aliviai meu coração de tanta angústia, *
e libertai-me das minhas aflições!
– 18Considerai minha miséria e sofrimento *
e concedei vosso perdão aos meus pecados! (R/.)

Acolhida
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass: Amém.
Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo. (Ef 6,23)
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Reconheçamo-nos todos pecadores e imploremos
a misericórdia do Senhor, nosso Deus. (Silêncio)
M.: Mauro Vialle Junior, CD CF 2019.

Solo: Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente
antes de nos aproximar do vosso altar.
R/. Senhor, tende piedade de nós! (bis)
Solo: Cristo, que na cruz destes perdão
aos pecadores.
R/. Cristo, tende piedade de nós! (bis)
Solo: Senhor, que confiastes à vossa Igreja
o ministério da reconciliação.
R/. Senhor, tende piedade de nós! (bis)
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.
(Omite-se o hino de louvor)

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – 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 de 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.
Ass.: Amém.
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a oração
pode ser a que está na pág. 787 do Missal Romano)

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a Liturgia da Palavra
deve ser tomada do Ano A do Lecionário)

1ª Leitura (Ex 20, 1-3.7-8.12-17)
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.

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 santificar o
dia de sábado. 12Honra teu pai e tua mãe, para que vivas
longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará.
13Não matarás. 14Não cometerás adultério. 15Não furtarás.
16Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.
17Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás 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.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 18 (19))
R/. Senhor, tens palavras de vida eterna.
– 8A lei do Senhor Deus é perfeita, *
conforto para a alma!
– O testemunho do Senhor é fiel, *
sabedoria dos humildes. (R/.)
– 9Os preceitos do Senhor são precisos, *
alegria ao coração.
– O mandamento do Senhor é brilhante, *
para os olhos é uma luz. (R/.)
– 10É puro o temor do Senhor, *
imutável para sempre.
– Os julgamentos do Senhor são corretos*
e justos igualmente. (R/.)
– 11Mais desejáveis do que o ouro são eles, *
do que o ouro refinado.
– Suas palavras são mais doces que o mel, *
que o mel que sai dos favos. (R/.)

2ª Leitura (1Cor 1, 22-25)
Leitura da Primeira Carta de São 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 pagãos. 24Mas para os que são chamados, tanto judeus
como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de
Deus. 25Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio
do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é
mais forte do que os homens. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Glória e louvor a vós, ó Cristo.
V/. Tanto Deus amou o mundo,
que lhe deu seu Filho único;

todo aquele que crê nele
há de ter a vida eterna. (Jo 3,16)

Evangelho (Jo 2, 13-25)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
13Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a
Jerusalém. 14No Templo, encontrou os vendedores de
bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí
sentados. 15Fez então um chicote de cordas 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 tarde, que a
Escritura diz: “O zelo por tua casa me consumirá”.
18Então os judeus perguntaram a Jesus: “Que sinal nos
mostras para agir assim?” 19Ele respondeu: “Destruí, este
Templo, e em três dias o levantarei.” 20Os judeus
disseram: “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. 22Quando Jesus ressuscitou, os discípulos
lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na
Escritura e na palavra dele. 23Jesus estava em Jerusalém
durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava,
muitos creram no seu nome. 24Mas Jesus não lhes dava
crédito, pois ele conhecia a todos; 25e não precisava do
testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque
ele conhecia o homem por dentro. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)
(Na Missa com a presença de Catecúmenos,
realiza-se o Rito do I Escrutínio, conforme o RICA.)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...

Oração da Assembleia
Pres.: Cristo é o novo Templo no qual podemos falar a
Deus. Nele, dirijamo-nos ao Pai de Misericórdia, fazendo
nossos pedidos, dizendo (cantando):
M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Cristo, ouvi-nos!

1. “Não terás outros deuses além de mim” (Ex 20,3).
Senhor Jesus, que, com vosso auxílio, nada e ninguém
tome o vosso lugar em nossos corações e em nossa
vida, vos pedimos:
2. “Nós, porém, pregamos Cristo crucificado” (1Cor
1,23). Senhor Jesus, que nossos bispos, padres e
diáconos tenham sempre em seus lábios a sabedoria
da Cruz, e que sejam homens marcados por esse
mistério, vos pedimos:
3. “Suas palavras são mais doces do que o mel” (Sl 18).
Senhor Jesus, que a leitura quotidiana da Palavra seja
o sustento de nossa vida e o real motivo de nossa
conversão, vos pedimos:
4. “O zelo por tua casa me consumirá” (Jo 2,17). Senhor
Jesus, concedei-nos um zelo ardente por vossa casa,
para que estejamos dispostos a reconstruí-la onde
estiver em ruínas, vos pedimos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Ó Pai, vossa lei é o amor; ajudai-nos a querer e
amar o que vós mesmo quereis e amais, para a nossa
própria felicidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap e
M.: Fr. Wanderson Luiz Freitas, OCarm, CD CF 2021.

1. Pela compaixão tocados / compaixão do Deus vivente,
/ sim, a ele apresentemos / nossa vida em sacrifício.
R/. A ti, ó Deus, toda graça e louvor;
hoje manifestas o teu amor!
2. Eis o culto agradável, / consonante com a vida: / vida
que se faz vontade / do Eterno Pai de todos.
3. Frente ao mundo não quedemos / em vivermos
conformados, / mas sejamos transformados / no
pensar e entendimento.
(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Ó Deus de bondade, concedei-nos por este
sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados,
saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém.

(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a oração
pode ser a que está na pág. 787 do Missal Romano)

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Prefácio da Quaresma V - O êxodo no deserto quaresmal)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação louvar-nos, Pai santo, rico em misericórdia, e
bendizer vosso nome, enquanto caminhamos para a
Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, mestre e modelo da humanidade,
reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a
Igreja, durante esta Quaresma, a estrada do Êxodo, para
que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente
tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E,
celebrando vossos louvores, escute vossa Palavra e
experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com
alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos
santos, entoamos o vosso louvor, cantando (dizendo) a
uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e
não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça
em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício
perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, 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.
Pres.: 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.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
proclamamos a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor
Jesus!
Pres.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os
vossos Apóstolos e Mártires N. (o santo do dia ou
padroeiro), e todos os santos, que não cessam de
interceder por nós na vossa presença.
Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade
a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso
servo o Papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Ass.: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por
seu divino ensinamento, ousamos dizer:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: 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, aguardamos a
vinda do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos
apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz.)

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Pres.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui,
na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Processional de Comunhão

Pres.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!

Salmo 137 (138)

Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.

M.: Pe. José Weber, SVD, CD CF 2021.

R/. Destruí este templo, disse Cristo,
E em três dias haverei de reerguê-lo.
Ele falava do templo do seu corpo. (bis)
– 1Ó Senhor, de coração eu vou dou graças, *
porque ouvistes as palavras dos meus lábios!
– Perante os vossos anjos vou cantar-vos *
2e ante o vosso templo vou prostrar-me. (R/.)
– Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, *
porque fizestes muito mais que prometestes;
– 3Naquele dia em que gritei, vós me escutastes *
e aumentastes o vigor da minha alma. (R/.)

– 4Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, *
quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa.
– 5Hão de cantar vossos caminhos e dirão: *
“Como a glória do Senhor é grandiosa!” (R/.)
– 6Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, *
e de longe reconhece os orgulhosos.
– 7Se no meio da desgraça eu caminhar, *
vós me fazeis voltar à vida novamente. (R/.)
– 8Completai em mim a obra começada; *
ó Senhor, vossa bondade é para sempre!
– Eu vou peço: não deixeis inacabada *
esta obra que fizeram vossas mãos! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, tendo recebido o penhor do
vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão
do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa
vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém.
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a oração
pode ser a que está na pág. 788 do Missal Romano)

RITOS FINAIS
Oração da CF 2021
Pres.: Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade
deste ano: Deus da vida, da justiça e do amor, / nós te
bendizemos pelo dom da fraternidade / e por nos
concederes a graça / de vivermos a comunhão na
diversidade. / Através desta Campanha da
Fraternidade Ecumênica, / ajuda-nos a testemunhar a
beleza do diálogo / como compromisso de amor, /
criando pontes que unem / em vez de muros que
separam / e geram indiferença e ódio. / Torna-nos
pessoas sensíveis e disponíveis / para servir a toda a
humanidade, / em especial, aos mais pobres e
fragilizados, / a fim de que possamos testemunhar o
teu amor redentor / e partilhar suas dores e
angústias, / suas alegrias e esperanças, / caminhando
pelas veredas da amorosidade. / Por Jesus Cristo,
nossa paz, / no Espírito Santo, / sopro restaurador da
vida. / Amém.
(Se o povo não tiver o folheto em mãos,
o sacerdote reza o texto e todos repetem)

Bênção Solene Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.

Pres.: Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós,
como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à
casa.
Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma
verdadeira conversão.
Ass.: Amém.
Pres.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na
luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a
vitória da Páscoa.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e
que o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final
Hino Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
L.: Frei Telles Ramon, O. de M.,
M.: Adenor Leonardo Terra, CD CF 2021.

1. Venham todos, vocês, venham todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão. (2x)
R/. Em nome de Cristo, que é a nossa paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
Do que estava dividido, unidade Ele faz!
Do que estava dividido, unidade Ele faz!
(cf. Ef 2,14a)

2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a Escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (2x)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,
Superar toda polaridade,
Pois em Cristo nós somos um povo,
Reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças
E vivamos o amor-compromisso
Na partilha, no dom da esperança
E na fé que se torna serviço. (2x)

