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Nº 2302 – Ano A – Roxo
3º DOMINGO DA QUARESMA – 23/3/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Em nossa caminhada pascal, junto
com a samaritana, fazemos a experiência
de um diálogo e encontro íntimo com o
Senhor. Recebendo a promessa da água
que sacia a nossa sede de Deus e de sua
justiça, somos convidados a aprofundar
o sentido do nosso batismo.
Invocamos sobre nossos irmãos e irmãs
que se preparam para o batismo a força
purificadora da graça de Deus.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
acontece em todas as pessoas e grupos
que se abrem ao dom de Deus e desejam
ansiosamente a realização plena do seu
Reino.
3. CANTO DE ABERTURA: Fala assim meu
coração (fx 3 CD CF/2014) / 119 (CD 1)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

5. ATO PENITENCIAL: faixa 04 (CD
CF/2014) / 168 (CD 12)
Dir.: 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.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai, ajoelhados diante da cruz.
(Breve silêncio)
Dir.: Deus de ternura e misericórdia tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos dê a graça da vida plena e nos
faça chegar renovados à festa da Páscoa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém
6. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Ó Deus, sois bondade
infinita e misericórdia sem fim. Por isso,
todo pecador consegue o vosso perdão
pela oração, pela esmola e também
pelo jejum. Concedei que o vosso povo,
curvado pela consciência do pecado,
possa erguer-se com ajuda da vossa
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.

DEUS NOS FALA

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

7. PRIMEIRA LEITURA: Ex 17, 3-7

14. RITO DO FORTALECIMENTO DOS CATECÚMENOS: Ritual de Iniciação Cristã
de Adultos (RICA), p. 64-68)

8. SALMO RESPONSORIAL: 94(95)
Hoje não fecheis o vosso coração, mas
ouvi a voz do Senhor!
Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao
seu encontro caminhemos com louvores,
e com cantos de alegria o celebremos!

15. PRECES DA COMUNIDADE

Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,
e nós somos o seu povo e seu rebanho, as
ovelhas que conduz com sua mão.

Ouve, Deus de amor, nosso clamor! (2x)

Dir.: Neste tempo favorável, elevemos
nossas preces ao nosso Deus:

Senhor, sustenta os catecúmenos, a fim
de que neles cresçam o desejo da água
viva que lhes farão pessoas novas.

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “não fecheis os corações como em Meriba, como
em Massa, no deserto, aquele dia, em
que outrora vossos pais me provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras”.

Senhor, ouve a súplica do teu povo sedento
de justiça.
Senhor, ouve o clamor da tua Igreja que
luta pela dignidade do teu povo.

9. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,1-2.5-8

(Concluir com a oração da Campanha da
Fraternidade 2014)

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO: CF/2014
11. EVANGELHO: Jo 4, 5-42

Dir.: Acolhe Senhor, as nossas preces, por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

12. PARTILHA DA PALAVRA
13. PROFISSÃO DE FÉ:
(São trazidos copos com água.)

DEUS FAZ COMUNHÃO

Dir.: Como outrora com a samaritana, o
Senhor nos oferece uma água viva e nos
anuncia a salvação.

16. PARTILHA DOS DONS: 409 (CD 25,
fx 8 CD CF 2014)

(Em silêncio, todos rezam e renovam sua fé.)

RITO DA COMUNHÃO

Dir.: Vocês creem em Jesus Cristo, salvador
do mundo?

17. PAI NOSSO:

Todos: Sim, creio.

Dir.: Senhor Jesus, lembrai-vos de nós
em vosso Reino e ensinai-nos a rezar:
Pai nosso...

Dir.: O Senhor, Água Viva, acolha nossa
profissão de fé e nos dê sede de água viva
e a alegria de celebrar a sua ressurreição.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 780 (CD 26) /
788 (CD 5)

(A água é passada para que todos possam beber, enquanto se canta o refrão:
A minh’alma tem sede de Deus (Sl 42).

19. ENTRADA COM O PÃO CONSAGRADO

Ao passar a água, a pessoa diz:

O(a) ministro da comunhão traz o Pão consagrado enquanto isso canta-se o refrão:

Que o Senhor aumente em ti a sede da
água viva.
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O Pão da vida, a comunhão, nos une a
Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir
as mãos, para partir, repartir o pão.

Dir.: 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.

20. COMUNHÃO: 586 (CD CF 2014)

Todos: Amém.

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia diz:
irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

Dir.: Que o Deus de bondade e misericórdia
nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossa vida. Vamos em paz e o Senhor nos
acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

21. RITO DE LOUVOR: 821 (CD 18)

25. LEITURAS DA SEMANA

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

2.ª-feira: 2Rs 5,1-15a / Sl 41(42) /
Lc 4,24-30
3.ª-feira: Is 7,10-14;8,10 / Sl 39(40)
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
4.ª-feira: Dt 4,1.5-9 / Sl 147(147B) /
Mt 5,17-19
5.ª-feira: Jr 7,23-28 / Sl 94(95) /
Lc 11,14-23
6.ª-feira: Os 14,2-10 / Sl 80(81) /
Mc 12,28b-34
Sábado: Os 6,1-6 / Sl 50(51)/
Lc 18,9-14

22. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Ó Deus, celebrando este
encontro com os irmãos e irmãs, recebemos já na terra a Palavra e o Pão da
alegria que se reparte no céu. Fazei agora
que todos nos vejam no dia-a-dia, como
gente que vos ama, servindo sempre aos
irmãos. Por Cristo, nosso senhor. Amém!

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

• O símbolo a ser valorizado hoje é
a água. É conveniente colocar um
pote ou recipiente grande em lugar de
destaque. Na procissão de entrada,
algumas pessoas poderiam trazer
água e despejar neste recipiente
maior.

23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO DE ENVIO: Hino da CF/2014
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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MENSAGEM
CELEBRAR O TRÍDUO PASCAL (I)
No decorrer do ano litúrgico celebramos-atualizamos o mistério de Cristo
no tempo. Deus entrou na história para aí
realizar um plano salvífico que culminou
com a Paixão – Morte – Ressurreição
de Cristo. Este evento modifica radicalmente a condição humana e constitui
uma novidade absoluta. Somente quando
compreendemos a importância desta ação
de Deus na história, somos capazes de
celebrar bem e dar a devida importância.
No corpo humano, temos o coração que
bombeia o sangue e garante a vitalidade de
todos os seus membros. No ano litúrgico,
o Tríduo Pascal cumpre essa função. Ele
é vital para a Igreja. É vital para o cristão!
“Como o Cristo realizou a obra da
redenção humana e da perfeita glorificação
de Deus principalmente pelo seu mistério
pascal, quando morrendo destruiu a morte
e ressuscitando renovou a vida, o sagrado
Tríduo pascal da Paixão e Ressurreição do
Senhor resplandece como ápice de todo
o ano litúrgico. Portanto, a solenidade da
Páscoa goza no ano litúrgico a mesma
culminância do domingo em relação à
semana.” (Normas Universais do Ano
Litúrgico, 18)
A Páscoa semanal ganha novo sentido quando a Páscoa anual é compreendida

a partir de uma visão globalizante. Não
são três celebrações isoladas e independentes, mas se unem num mistério harmonioso – Cenáculo, Calvário e
Sepulcro vazio -, conduzindo os fieis à
contemplação máxima o amor de Deus
pela humanidade. As equipes de liturgia
de nossas comunidades devem acentuar
durante este período que, conforme diz G.
Visoná, possui “grande prenhez e riqueza
não apenas litúrgica, mas também teológica”, o aspecto unitário, fazendo com
que a celebração conserve plenamente a
unidade da obra da redenção e do mistério
de Cristo.
Durante o tríduo pascal, bem como
em todo o ano litúrgico, proclamamos as
maravilhas que Deus realizou ao seu povo.
Trazemos a nossa vida para conciliá-la ao
mistério de Cristo e assim fazer memória.
O que é fazer memória? É trazer o passado
ao presente, reassumir o compromisso
afetivo e efetivo entre Deus e o ser humano. No salmo 110 rezamos com o
salmista “O Senhor se lembra sempre da
Aliança”, da mesma maneira também nós
lembremos dessa Aliança.
Marcus Tullius
Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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