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12 de março 2023
 Liturgia do 3º Domingo

da Quaresma – Ano A 

Palavra do Senhor.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus,
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras.

Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: 

«Porque nos tiraste do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos 

rebanhos?». Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: «Que hei de fazer a este povo? Pouco falta 

para me apedrejarem». O Senhor respondeu a Moisés: «Passa para a frente do povo e leva contigo 

alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o Rio  e põe-te a caminho. Eu esta-

rei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. Baterás no rochedo e dele sairá água; então o 

povo poderá beber». Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. E chamou àquele lugar Massa 

e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor, ao dizerem: «O 

Senhor está ou não no meio de nós?».
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LEITURA II Rm 5, 1-2.5-8

Irmãos:

Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoia-

dos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus 

foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda 

éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém 

morre por um justo; por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas 

Deus prova assim o seu amor para connosco:

Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores.

Palavra do Senhor.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

ORAÇÃO UNIVERSAL OU DOS FIÉIS 

1. Pela Igreja, por esta Diocese de N. e suas comunidades,

para que o Senhor lhes dê a água viva

e as torne fonte de graça e de perdão,

oremos.

2. Pelos responsáveis e governantes deste mundo,

para que o Senhor lhes dê a água viva

e faça deles homens de paz e de justiça,

oremos.

3. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem,

para que o Senhor lhes dê a água viva,

os proteja, lhes dê alívio e os conforte,

oremos.

4. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa,

para que o Senhor lhes dê a água viva

e os ensine a perdoar e a repartir,

oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,

para que o Senhor nos dê a água viva

e não deixe que fechemos os nossos corações,

oremos.

(Outras intenções: Cáritas nacional e diocesana; crianças que têm fome …).


