CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
3º DOMINGO DA QUARESMA
07 de março de 2021
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, nas mais
diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso discernimento,
orientando suas dioceses, paróquias e comunidades sobre como e quando vão
sendo retomadas as celebrações comunitárias presenciais. Contudo, pessoas
impossibilitadas por motivo de saúde ou idade, ou porque pertencem ao
denominado ‘grupo de risco’ devem ainda abster-se de participar das
celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos os
horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que podemos
acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que nosso batismo
nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR com nossas
famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare
sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo,
uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa no momento
da celebração.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou a
mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos.
Onde for possível, colocar em algum lugar externo da casa (porta, janela ou
varanda), bem visível, uma cruz ornada com um pano de cor roxa.
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os cantos
são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em consideração o
Tempo Litúrgico que estamos vivendo).
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão.
É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração.
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador
e assim lhe devolveste tua paz e teu amor,
também nos colocamos ao lado dos que vão
buscar no teu altar a graça do perdão.
2. Revendo em Madalena a nossa própria fé,
chorando nossas penas diante dos teus pés,
também, nós desejamos o nosso amor te dar
porque só muito amor nos pode libertar.
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo que nos chama a
preparar a páscoa, esteja conosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.
D.: Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova.
Neste tempo quaresmal, peçamos perdão pela falta de diálogo e de
testemunho de unidade e de amor, num mundo marcado por polarizações,
ódios, ausência de escuta, individualismos imperialistas e indiferença...
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(Breve momento de silêncio)
Se possível, ajoelhados diante da cruz. Pode ser cantado.2
D.: Senhor, Servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de
nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Ó Cristo nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de
nós!
T.: Cristo, tende piedade de nós!
D.: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha
piedade de nós e nos faça participar um dia, das alegrias da vida eterna.
T.: Amém.
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https://www.youtube.com/watch?v=9ocbuYZ3Ed8
https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk

D.: Oremos: 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.
T.: Amém.

A

VOSSA

PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS

Primeira Leitura:

(Ex 20,1-17)

L.: Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: “Eu sou o Senhor
teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros
deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma
do que existe em cima, nos céus, ou embaixo, na terra. Não 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, mas uso de misericórdia por mil gerações
com aqueles 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
santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus
trabalhos, mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás
trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, 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 de
sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na
terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Não cometerás adultério.
Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 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
alguma que lhe pertença”. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Salmo:3

Sl 18

R.: Senhor, tens palavras de vida eterna.
L.: A lei do Senhor Deus é perfeita,
conforto para a alma!
O testemunho do Senhor é fiel,
sabedoria dos humildes.

R.

L.: Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração.
O mandamento do Senhor é brilhante,
para os olhos é uma luz.

R.
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https://www.youtube.com/watch?v=cgilIfG-ndc

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

R.

R.: Senhor, tens palavras de vida eterna.
L.: Mais 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.
Segunda Leitura:

R.
(1Cor 1,22-25)

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria;
nós, porém, pregamos Cristo crucificado, 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.
T.: Graças a Deus.
Aclamação ao Evangelho:4
T.: Glória e louvor a vós, ó Cristo

(Jo 3,16)

Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único;
todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna.
EVANGELHO:

(Jo 2,13-25)

L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No Templo,
encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que
estavam aí sentados. Fez 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. E disse aos que vendiam pombas: “Tirai isto daqui! 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 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 discípulos
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 realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito,
pois conhecia a todos; e não precisava do testemunho de ninguém acerca do
ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro.
Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
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https://www.youtube.com/watch?v=2o1RDP4R9Dw

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
D.: Professemos a nossa fé:
T.: 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, 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. Amém.
A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: A Deus Pai, que fez de Cristo o novo Templo, elevemos nossas preces
confiantes:
T.: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
1. Protegei e fortalecei constantemente a vossa Igreja, Senhor, templo vivo do
Espírito, para que seja sempre uma casa de acolhida da vossa vontade, da
vossa Palavra e dos irmãos e irmãs, nós vos pedimos.
2. Dai perseverança às nossas comunidades, para que vivamos a Aliança
convosco na fidelidade e abracemos as exigências que o Evangelho nos
apresenta, nós vos pedimos.
3. Por vosso Santo Espírito, infundi em nós o dom da unidade e da comunhão
em meio aos conflitos, desafios e tentações que nos dividem e nos levam à
desunião, nós vos pedimos.
D.: Ó Pai, vós sois o Deus da vida, ouvi benignamente as nossas orações e
atendei-nos por vossa bondade. Por Cristo, Senhor nosso.
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Que Deus nos dê a força e a coragem para carregarmos a nossa cruz,
seguindo o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo nesta caminhada para a
Páscoa.
T.: Amém.
D.: Que Deus de bondade e misericórdia nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e
Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
T.: Para sempre seja louvado.
- Canto Final: 5
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração.
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
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https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8

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 a Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no
diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em
Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis)
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso. Na
partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

