
Irmãos e irmãs, no Templo de Jerusa-
lém não há gratuidade do amor, nem 
relacionamento humano verdadeiro. 

Ele, Jesus, é o novo Templo, carregado 
de misericórdia e de um outro projeto 
de relacionamento com Deus e com os 
irmãos. O dom divino, seu amor, se ma-
nifesta na simplicidade das coisas e, por 
isso, torna-se relativo e provisório o que 
não concorda com o jeito de Deus.

1. ENTRADA (Hino da CFE 2021)
1. Venham todos, vocês, venham todos, 
reunidos num só coração, (cf. At 4, 32) de 
mãos dadas formando a aliança, con� r-
mados na mesma missão. (bis)

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) (bis)

3. Venham todos, vocês, testemunhas, 
construamos a plena unidade, no diálo-
go comprometido com a paz e a frater-
nidade. (bis)

4. Venham todos, mulheres e homens, 
superar toda polaridade, pois em Cristo 
nós somos um povo, reunidos na diver-
sidade. (bis)

5. Venham jovens, idosos, crianças, e vi-
vamos o amor-compromisso. Na partilha, 
no dom da esperança e na fé que se torna 
serviço. (bis).

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  Ass: Amém.

P. O Senhor, que encaminha os nossos co-
rações para o amor de Deus e a constân-
cia de Cristo, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. Senhor Deus, neste tempo favorável de 
vossa graça, o tempo quaresmal, vimos 
pedir vosso perdão. Dai-nos, Senhor, vos-
sa misericórdia. (silêncio)

CANTO:
Misericórdia, Senhor, misericórdia! Mi-
sericórdia!

1. Senhor escuta o lamento, e tem de nós 
compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua 
graça e perdão.

P. Senhor, tende piedade de nós.
Ass: Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, tende piedade de nós.
Ass: Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, tende piedade de nós.
Ass: Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Ass: Amém.

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, fonte de toda 
misericórdia e de toda bondade, vós nos in-
dicastes o jejum, a esmola e a oração como 
remédio contra o pecado. Acolhei essa 
con� ssão de nossa fraqueza para que, hu-
milhados pela consciência de nossas faltas, 
sejamos confortados pela vossa misericór-
dia. P.N.S.J.C. Ass:  Amém.

Areação de Jesus no Templo de Jerusa-
lém foi porque aquele modo de viver 

e agir, explorando os pobres, não corres-
pondia ao jeito de Deus. 

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Ex 20,1-17)

Leitura do Livro do Êxodo:
Naqueles dias, Deus pronunciou todas 

estas palavras:
“Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou 

do Egito, da casa da escravidão. Não te-
rás outros deuses além de mim. Não farás 
para ti imagem esculpida, nem � gura al-
guma do que existe em cima, nos céus, 
ou embaixo, na terra, ou do que existe 
nas águas, debaixo da terra. Não te pros-
trarás diante desses deuses, nem lhes 
prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu 
Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa 
dos pais nos � lhos até à terceira e quarta 
geração dos que me odeiam, mas uso da 
misericórdia por mil gerações com aque-
les que me amam e guardam os meus 
mandamentos.

Não pronunciarás o nome do Senhor 
teu Deus em vão, porque o Senhor não 
deixará sem castigo quem pronunciar 
seu nome em vão. Lembra-te de santi� -

Cuidemos uns dos outros!   #fi queemcasa
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9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a Vós, ó Cristo Rei, Rei da eter-
na glória, Rei da eterna glória. (bis)

Destruí este templo e o reerguerei, no ter-
ceiro dos dias o levantarei!

10. EVANGELHO 
(Jo 2,13-25)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo  segundo † João.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Estava próxima a Páscoa dos judeus e 
Jesus subiu a Jerusalém. No Templo, en-
controu os vendedores de bois, ovelhas 
e pombas e os cambistas que estavam aí 
sentados.

Fez então um chicote de cordas e ex-
pulsou todos do Templo, junto com as 
ovelhas e os bois; espalhou as moedas e 
derrubou as mesas dos cambistas. E disse 
aos que vendiam pombas: “Tirai isso da-
qui! Não façais da casa de meu Pai uma 
casa de comércio!”

Seus discípulos lembraram-se, mais 
tarde, que a Escritura diz: “O zelo por tua 
casa me consumirá”.

Então os judeus perguntaram a Jesus: 
“Que sinal nos mostras para agir assim?”

Ele respondeu: “Destruí este Templo, e 
em três dias eu o levantarei”.

Os judeus disseram: “Quarenta e seis 
anos foram precisos para a construção 
deste santuário e Tu o levantarás em três 
dias?”

Mas Jesus estava falando do Templo do 
seu corpo.

Quando Jesus ressuscitou, os discípu-
los lembraram-se do que ele tinha dito 
e acreditaram na Escritura e na palavra 
dele.

Jesus estava em Jerusalém durante a 
festa da Páscoa. Vendo os sinais que reali-
zava, muitos creram no seu nome.

Mas Jesus não lhes dava crédito, pois 
ele conhecia a todos; e 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.

11. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
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;/ pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi cruci� cado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro 

dia,/ subiu aos céus; / está sentado à di-
reita 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. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS 
P. A Vós, Deus Pai todo-poderoso, ele-
vamos o coração em prece suplicante, e 
humildemente vos rogamos:

Ass: Senhor, por vosso amor, renovai 
nossa vida!

1. ENSINAI-NOS a nos alegrar com os que 
se alegram, chorar com os que choram, 
e com todos ter caridade, misericórdia e 
paz, nós vos suplicamos, Senhor:

2. ENSINAI-NOS a ser solidários com os 
necessitados, matar a fome dos famin-
tos, saciar a sede de vida dos oprimidos 
e excluídos e a proclamar sempre vosso 
amor, nós vos suplicamos, Senhor:

3. ENSINAI-NOS a ter, sem cessar, miseri-
córdia com os outros e promover a dig-
nidade da vida, nós vos suplicamos, Se-
nhor:

4. ENSINAI-NOS a amar e respeitar as mu-
lheres como imagem e semelhança divi-
na, e que elas sejam sinais da bondade e 
da ternura, nós vos suplicamos, Senhor:

P. Ó Deus, fonte eterna de bondade e mi-
sericórdia, conservai-nos em vosso amor 
e, no caminho de Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso. Ass: Amém.

13. CANTO DAS OFERTAS 
1. Quando os pés o chão tocarem, para a 
dança começar. Quando as mãos se entre-
laçarem, vida nova há de brotar. Toma, ó Pai, 
o amor perfeito, pelo rio, a mata, a � or... Que 
o índio traz no peito: é louvor ao Criador!

Uma só será a mesa, Terra-mãe será o 
altar. O sustento, a natureza, em mila-
gres, vai nos dar! 

2. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo-
-Povo-Irmão. Sejam hinos seus clamores 
na defesa de seu chão. Nova Terra nós so-
nhamos, onde todos têm lugar. Os direitos 
nós buscamos: vida, pão, respeito, lar...

3. Povos todos, terra inteira, te perten-
cem, ó Senhor! Que os males e as frontei-
ras dêem lugar ao Pleno Amor.

car o dia de sábado.
Trabalharás durante seis dias e farás to-

dos os teus trabalhos, mas o sétimo dia 
é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. 
Não farás trabalho algum, nem tu, nem 
teu � lho, nem tua � lha, nem teu escra-
vo, nem tua escrava, nem teu gado, nem 
o estrangeiro que vive em tuas cidades. 
Porque 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 do sábado e o 
santi� cou.

Honra teu pai e tua mãe, para que vivas 
longos anos na terra que o Senhor teu 
Deus te dará. Não matarás. Não comete-
rás adultério. Não furtarás. Não levanta-
rás falso testemunho contra o teu próxi-
mo. Não 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 al-
guma que lhe pertença”.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 18)

Ass: Senhor, tens palavras de vida eterna.   

—  A  lei do Senhor Deus é perfeita,conforto 
para a alma! O testemunho do Senhor é 
� el, sabedoria dos humildes.

— Os preceitos do Senhor são precisos, 
alegria ao coração.O mandamento do Se-
nhor é brilhante, para os olhos é uma luz.

— É puro o temor do Senhor, imutável 
para sempre. Os julgamentos do Senhor 
são corretos e justos igualmente.

— Mais desejáveis do que o ouro são 
eles, do que o ouro re� nado. Suas pala-
vras são mais doces que o mel, que o mel 
que sai dos favos.  

8. SEGUNDA LEITURA 
(1Cor 1, 22-25)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios:

Irmãos: Os judeus pedem sinais mila-
grosos, os gregos procuram sabedoria; 
nós, porém, pregamos Cristo cruci� cado, 
escândalo para os judeus e insensatez 
para os pagãos.

Mas, para os que são chamados, tanto 
judeus como gregos, esse Cristo é poder 
de Deus e sabedoria de Deus.

Pois 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.

Obrigado, dizimista, por sua fi delidade!
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14. ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs para que, levando 
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, 
nos disponhamos a oferecer um sacrifí-
cio aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória de seu nome, 
para nosso bem e de toda santa Igreja!

P. Ó Deus de bondade, concedei-nos por 
este sacrifício que, pedindo perdão de 
nossos pecados, saibamos  perdoar os 
nossos semelhantes. Por Cristo, nosso 
Senhor. Ass: Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
(Prefácio pág. 415 e Missal pág. 469)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Para renovar, na 
santidade, o coração dos vossos � lhos e 
� lhas, instituístes este tempo de graça e 
salvação. Libertando-nos do egoísmo e 
das outras paixões desordenadas, supe-
ramos o apego às coisas da terra. E en-
quanto esperamos a plenitude eterna, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
Ass: Santo, Santo, Santo...

P. Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos por 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que abençoeis estas oferendas apresen-
tadas ao vosso altar.
Ass: Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: concedei-lhe paz e pro-
teção, unindo-a num só corpo e gover-
nando-a por toda a terra. Nós as ofere-
cemos também pelo vosso servo o Papa 
Francisco, por nosso Bispo Gil Antônio, e 
por todos os que guardam a fé que rece-
beram dos apóstolos.
Ass: Conservai a vossa Igreja sempre 
unida.

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos � lhos e 
� lhas e de todos os que circundam este 
altar, dos quais conheceis a � delidade e 
a dedicação em vos servir. Eles vos ofe-
recem conosco este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus, e elevam a vós 
as suas preces para alcançar o perdão de 

suas faltas, a segurança em suas vidas e 
a salvação que esperam.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos � -
lhos!

P. Em comunhão com toda a Igreja, ve-
neramos a sempre Virgem Maria, Mãe de 
nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; e tam-
bém São José, esposo de Maria, os san-
tos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, 
André e todos os vossos Santos. Por seus 
méritos e preces concedei-nos sem ces-
sar a vossa proteção. 
Ass: Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos!
P. Recebei, ó Pai, com bondade, a ofe-
renda dos vossos servos e de toda a vos-
sa família; dai-nos sempre a vossa paz, 
livrai-nos da condenação e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. 
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santi� car es-
tas oferendas, a � m de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Ass: Santi� cai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 

P. Na noite em que ia ser entregue, Ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a Vós, ó Pai, 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”.

P. Do mesmo modo, ao � m da ceia, Ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças 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”.
P. Eis o mistério da fé!
Ass: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda! 

P. Celebrando, pois, a memória da paixão 
do vosso Filho, da sua ressurreição dentre 
os mortos e gloriosa ascensão aos céus, 
nós, vossos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os 
bens que nos destes, o sacrifício perfeito 
e santo, o pão da vida eterna e cálice da 
salvação.
Ass:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacrifício 
de Abraão e os dons de Melquisede-
que. Nós vos suplicamos que ela seja 

levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo o 
Corpo e o Sangue de vosso Filho, seja-
mos repletos de todas as graças e bên-
çãos do céu.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos � lhos e 
� lhas que partiram desta vida, marcados 
com o sinal da fé. A eles, e a todos os que 
adormeceram no Cristo, concedei a feli-
cidade, a luz e a paz.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos � -
lhos!

P. E a todos nós pecadores, que con-
fiamos na vossa imensa misericórdia, 
concedei, não por nossos méritos, mas 
por vossa bondade, o convívio dos 
Apóstolos e Mártires: João Batista e Es-
têvão, Matias e Barnabé e todos os vos-
sos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Ass: Concedei-nos o convívio dos elei-
tos!

P. Por Ele não cessais de criar e santi� -
car estes bens e distribuí-los entre nós.  
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a gló-
ria, agora e para sempre.  Ass: Amém!  

16. CANTO DA COMUNHÃO  I
Lembra, Senhor, o teu amor � el para 
sempre! Que os inimigos não triunfem 
sobre o povo! De suas angústias, ó Se-
nhor, livra tua gente!

1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha 
alma, em ti con� o, que eu não seja en-
vergonhado. Não se envergonhe quem 
em ti põe sua esperança, mas, sim, quem 
nega por um nada sua fé!

2. Mostra-me, Senhor os teus caminhos, 
e faz-me conhecer a tua estrada! Tua ver-
dade me orienta e me conduza, porque 
és o Deus da minha salvação!

3. Recorda, Senhor meu Deus tua ternu-
ra e a tua compaixão que são eternas. 
Não recordes meus pecados quando jo-
vem, nem te lembres de minhas faltas e 
delitos.

4. O Senhor é piedade e retidão, e recon-
duz ao bom caminho os pecadores. Ele 
dirige os humildes na justiça, e aos po-
bres ele ensina o seu caminho.

5. Verdade e amor são os caminhos do 
Senhor para quem segue sua aliança e 

Obrigado, dizimista, por sua fi delidade! Próximo fi nal de semana: Domingo do Dízimo
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seus preceitos. Ó Senhor, por teu nome e 
tua honra, perdoa os meus pecados que 
são tantos.

Lembra, Senhor, o teu amor � el para 
sempre! Que os inimigos não triunfem 
sobre o povo! De suas angústias, ó Se-
nhor, livra tua gente!

17. CANTO DA COMUNHÃO  II
1. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. 
E grita pela boca dos famintos. E a gen-
te quando vê passa adiante. Às vezes pra 
chegar depressa a igreja. Seu nome é Jesus 
Cristo e está sem casa. E dorme pelas beiras 
das calçadas. E a gente quando vê aperta 
o passo, e diz que ele dormiu embriagado.

Entre nós está e não O conhecemos. En-
tre nós está e nós O desprezamos. (2x)

2. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto. E 
vive mendigando um subemprego. E a gen-
te quando vê, diz: é um à toa. Melhor que 
trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus 
Cristo e está banido. Das rodas sociais e das 
igrejas. Porque d'Ele � zeram um Rei poten-
te, enquanto Ele vive como um pobre.

3. Seu nome é Jesus Cristo e está doen-
te. E vive atrás das grades da cadeia. E 
nós tão raramente vamos vê-lo. Sabe-
mos que ele é um marginal. Seu nome 
é Jesus Cristo e anda sedento. Por um 
mundo de Amor e de Justiça. Mas logo 
que contesta pela Paz, a ordem o obriga 
a ser de guerra.

4. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado. 
E vive nos imundos meretrícios. Mas mui-
tos o expulsam da cidade. Com medo de 
estender a mão a Ele. Seu nome é Jesus 
Cristo e é todo homem. Que vive neste 
mundo ou quer viver. Pois pra Ele não 
existem mais fronteiras. Só quer fazer de 
nós todos irmãos.

18. ORAÇÃO APÓS 
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, tendo rece-
bido o penhor o 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 reali-
zou em nós. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass:  Amém.

19. BÊNÇÃO FINAL 
(Missal pág. 521)

P. Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos vós, como concedeu ao � lho pró-
digo, a alegria do retorno à casa.
Ass:  Amém.

P. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, vos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão.
Ass:  Amém.

P. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal, para po-
derdes, com Cristo, celebrar a vitória da 
Páscoa. Ass:  Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho † e Espírito Santo. Ass:  Amém.

P. Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe.  Ass:  Graças a Deus.

20. CANTO FINAL
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