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LEITURAS 

1ª leitura: 2Cr 36,14-16.19-23 = A libertação do povo 
Salmo Responsorial: Sl 136 = Se prenda minha língua se de ti me esquecer, Jerusalém! 
2ª leitura: Ef 2,4-10 = Uma vez mortos para os pecados, pela graça fostes salvos 
Evangelho: Jo 3,14-21 = Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo  
 

Primeiro olhar 
Deus propõe um caminho para que a vida humana possa ser vivenciada na alegria da fraternidade e na paz que sempre 
busca a reconciliação. A superação da violência passa pelo acolhimento da proposta divina e pela fidelidade à esta 
mesma proposta.  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
A História da Salvação é marcada pela alternância entre a proposta de Salvação, da parte de Deus, e 

resposta de infidelidade, da parte humana. É uma História, na qual se vê a proposta de paz e da misericórdia, da 
parte divina, e a violência, da parte humana, com as consequências próprias que a violência traz quando se 
caminha por caminhos que não sejam orientados por Deus. A superação da violência, como sugere a Campanha 
da Fraternidade 2018, passa pela conversão aos caminhos de Deus.  
Uma história tortuosa  

A 1ª leitura é lida do Livro das Crônicas. Sabemos que “crônica”, na língua portuguesa, são narrativas 
da vida cotidiana, da história que acontece no dia a dia, registrados, hoje, pela mídia e redes sociais. São as 
reportagens que marcam a história de um povo. No caso da 1ª leitura, as notícias da crônica diária — do jornal 
diário — retratam a violência do povo devido à sua infidelidade, resultando no exílio e na escravidão da 
Babilônia. Crônica registrando o resultado triste da violência na vida do povo, tirando dele até mesmo a 
capacidade de cantar (SR), isto é, de respirar a alegria que vem da vida. A violência entristece o coração de todo 
um povo e o impede de cantar.  

O que impressiona nesta crônica é o sentimento de revolta que marca a vida do povo. A revolta provoca 
a violência da infidelidade, como narrado no início da 1ª leitura. A infidelidade é uma agressão, uma violência 
que atinge o coração de quem ama  ferindo a sua confiança; fere, no caso, a confiança de Deus. A infidelidade é 
uma violência que atinge igualmente o infiel, porque este se torna surdo, apesar de todos os apelos para 
mudança de vida (1L). O texto da 1ª leitura diz que os infiéis "zombavam dos enviados". O infiel assume o que 
pode ser denominado de “violência da surdez”, que o torna indiferente aos apelos de mudança de vida. O infiel 
é incapaz de ouvir a proposta de caminhar em caminhos de paz, pois é alguém perturbado pela violência da sua 
própria traição. Quem trabalha com casais que passam ou passaram pelo drama da infidelidade, sabe que está 
lidando com uma violência psicológica terrível no coração de quem trai e de quem é traído.  

A violência da infidelidade religiosa e social provoca o caos histórico, como descrito na 1ª leitura, cuja 
consequência maior é o exílio. A violência com a qual convivemos em nossos dias é fruto da infidelidade ao 
projeto divino, o qual propõe viver na paz produzida pela fraternidade. Proposta divina traída pela infidelidade 
de governos e políticos corruptos. Nós, como povo, sentimos na carne o que isso significa. Nós nos sentimos 
traídos quando juízes soltam pessoas que roubaram o povo, pois a corrupção é uma violência praticada pela 
infidelidade ao povo. Todo infiel, no seu fundo psicológico, é um corrompido que se deixou corromper pelo 
egoísmo, pela arrogância, pela ganância... Esta é uma forma de violência que precisa ser superada em nível de 
contexto social brasileiro.  
A cruz como juízo  

O texto do Evangelho para este 4DQ-B é repleto de simbolismo, como por exemplo, o símbolo da noite, 
com o convite para passar da noite para o dia, qual percurso natural de quem se encontra com Jesus. A própria 
estrutura literária do texto demonstra esta passagem: Nicodemos vem ao encontro de Jesus durante a noite. 
Depois de duas ou três trocas de conversa — não relatada na perícope evangélica do Domingo — Nicodemos 
cala-se para ouvir o Mestre. Esta é a finalidade do Evangelho deste Domingo: transformar cada celebrante num 
Nicodemos que se cala para ouvir a Palavra. Este "ouvir a Palavra" é o caminho para sair das trevas e entrar na 
luz de Deus. Quem ouve, acolhe e medita a Palavra, silencia seu interior, faz a passagem para a luz da vida.  

A passagem da noite para o dia, das trevas para a luz exige uma mudança profundíssima de mentalidade. 
Não somente profunda, mas profundíssima. Trata-se de entender que Deus exerce sua justiça para redimir a 
humanidade do pecado a partir da Cruz de Jesus.  



    
 
 

A Cruz é algo incompreensível, nos moldes de um raciocínio meramente humano. Jesus sabe disso e, 
mesmo assim, coloca a fé na sua Cruz como atitude definitiva para participar da Salvação (E). A justiça de Deus 
— aquilo que torna o homem e a mulher justos — chama-se Jesus Cristo crucificado. O caminho da conversão 
de Nicodemos, e de cada celebrante, transformado em Nicodemos no decorrer desta celebração, é procurar 
compreender o imenso amor de Deus que aceita o sacrifício de seu Filho na Cruz para nos oferecer a Salvação, 
que consiste na possibilidade de conviver nele e com ele, a partir de agora, até por toda a eternidade.  

Qual seria o motivo de Deus agir assim em favor da humanidade? A resposta encontra-se na 2ª leitura, 
da qual retiro apenas uma frase: "assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar 
através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça" (2L).  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Is 66,10-11  
A antífona convidando à alegria caracteriza o 4º Domingo da Quaresma como "Dominica Laetare", Domingo 
da alegria. Um convite para se aproximar da nova Jerusalém, a Igreja, exultando de alegria e saciando-se da 
graça divina que será abundantemente derramada na Páscoa, que já se faz próxima. A antífona da alegria, para 
lembrar, tem a ver com a proximidade da Páscoa.  
Antífona de comunhão - Sl 121,3-4  
O elogio do salmista à Jerusalém demonstra o encantamento pela organização urbana da cidade. Percebe que 
Jerusalém é uma bela paisagem, tendo no centro da cidade o Templo. Este como que ilumina a cidade e faz com 
que a cidade forme uma unidade perfeita. É profecia e imagem da nova Jerusalém, que tem no seu centro, a 
Igreja, a Cruz vitoriosa de Jesus Cristo iluminando a vida de todos que dela participam.  
Proclamar a Oração eucarística II com o Prefácio da Quaresma II Tema:“Quaresma, tempo de conversão”   
CONTEXTO CELEBRATIVO 
Um Domingo para celebrar a misericórdia divina manifestada em favor do povo, mesmo que este seja 
violentamente infiel ao projeto feito por Deus. Um incentivo para celebrar a misericórdia contemplando o 
imenso amor divino em aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, na Cruz, condição para que nossas boas obras sejam 
aceitas e sejam agradáveis diante de Deus.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

ILUMINADOS PELAS CANÇÕES 
É uma celebração, na qual aparecem os primeiros acordes da alegria, em vista da proximidade da 

Páscoa. Por isso, a canção inicial pode inspirar-se na antífona de entrada, com uma canção que convide a cantar 
a alegria pela proximidade pascal. Mas, pode igualmente, sugerir o arrependimento, condição essencial para se 
acolher a proposta divina e superar as infidelidades para com Deus (entrada).  

A canção para acompanhar o rito da apresentação das oferendas poderá cantar o empenho e a esperança 
de um povo que se empenha em viver na fidelidade ao projeto divino como modo de superar a violência. A 
melhor indicação, neste caso, encontra-se no hino da Campanha da Fraternidade 2018 (ofertas [5]).  

Para a escolha da canção de comunhão, a proposta é inspirar-se no Evangelho e optar por uma canção de 
ação de graças, reconhecendo o imenso amor com que Deus nos ama. O melhor modo de dar graças é 
praticando as obras preparadas por Deus para serem praticadas, como diz a 2ª leitura (comunhão [2 ou 4]).  

Não esquecer que para o envio, uma canção típica da Quaresma e conhecida de toda a comunidade, é 
sempre uma boa proposta. Isso ajudará a não perder as tradições quaresmais da comunidade (envio).  
Entrada:  
1 – “Quando meu servo chamar” (CD CF2018 – fx 5) 
2 – “Lembra, Senhor, o teu amor” (CD CF2018 – fx 6) 
3 – “Senhor, eis aqui teu povo” (SAL 825) (CD Liturgia XIII; fx 1)  
4 – “Senhor, Deus de nossos pais” (SAL 1347) (CO 145) 
5 – “Eis o tempo da conversão” (SAL 590) (CO 146)  
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Louvor a vós, ó Cristo" (SAL 1132) (CD Liturgia XIII; faixa 3) 
2 – “Louvor e glória! Tanto Deus” (SAL 1245) (CD Liturgia XIII; faixa 3) (CD “CF 2012” fx: 10) 
3 – “Honra, glória” (SAL 808) (CO 142)  



    
 
 

4 – “Glória e louvor a vós, ó Cristo” (CD “CF2018” fx: 10)  
5 – “Louvor e glória a ti” (SAL 810)  
Ofertas:  
1 – “O vosso coração de Pedra” (SAL 1133) (CD Liturgia XIII; fx 5) 
2 – “Sê bendito, Senhor, para sempre” (SAL 813) (CF/2004) 
3 – “Livrai-nos, ó Senhor” (CD CF2018 fx 11) 
4 – “Volta o teu olhar, Senhor (SAL 1302) (CD “CF 2011” - fx: 8)  
5 – “Neste tempo quaresma” (Hino da CF/2018 – CD da CF2018 – fx 1)  
Comunhão: 
1 – “Quando invocar eu atenderei” (SAL 1135) (CD Liturgia XIII; faixa 7) 
2 – “Ao se aproximar a Páscoa” (CD CF2018 – fx 16)  
3 – “Eu vim para que todos tenham vida” (SAL 865) (CO 164) (CD Liturgia XIII; fx 13) 
4 – “O pão da vida, a comunhão” (SAL 852) (CO 144) 

5 – “Reconciliai-vos com Deus” (SAL 805) (HL, 2; p. 187) (CD Liturgia XIII; faixa 6) 
Envio:  
1 – “Pecador, agora é tempo” (SAL 818) 
2 – “Da bendita cruz, ao lenho sagrado” (SAL 874) (CO 167) 
3 – “Vinde, vinde todos, todos a Jesus” (SAL 863) 
4 – “O vosso coração de pedra” (SAL 1133) (CO 162) 
5 – “Alô, meu Deus” (SAL 10) (CO 10) 
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: neste 4º Domingo respira-se o sentimento da alegria pela proximidade da Páscoa. O 
Diretório Litúrgico permite colocar flores, mas de modo moderado (DL 2018, p. 60, n. 1). A proposta é criar um 
espaço com destaque para a Cruz com o crucificado (foto), traduzindo deste modo o Evangelho deste Domingo, 
com as flores indicativas da alegria litúrgica pela proximidade da Páscoa.  

 

Frase celebrativa: o modo mais eficaz para superar a violência é pelo acolhimento do projeto divino, 
caminhando nas estradas propostas pelo Evangelho.  
Frase celebrativa Acolher a proposta divina para superar a violência!  
Equipe de acolhida: o convite de Paulo (2L) para se tornar praticante de boas obras poderá acolher os 
celebrantes.  
Frase de acolhida Bem-vindo! Pratique as boas obras!  
Ambientação e pensamento inicial: mencionar a característica do “Domingo da alegria”, na Quaresma e o 
convite para acolher a proposta divina.  
Pensamento inicial 
A celebração do 4º Domingo da Quaresma caracteriza-se pela alegria que vem da proximidade da Páscoa. Alegria 
igualmente porque recebemos de Jesus Cristo a indicação de viver caminhando nos caminhos propostos por Deus. 
Caminhos capazes de superar todo tipo de violência.  
 
 



    
 
 

Ritos iniciais 
Motivação ritual  

As infidelidades do povo, relatada na 1ª leitura, motivam a proposta ritual do início da celebração, convidando os 
celebrantes ao arrependimento e à conversão.  
Quatro ministros poderão participar do ato penitencial: além do padre (P), mais três diferentes ministros (M1 – M2 – M3) 
dirigem o rito.  

Antífona de entrada:  
Alegra-te, Jerusalém! Reuni-vos, vós todos que a amais; Vós que estais tristes, exultai de alegria! Saciai-vos com a 
abundância de suas consolações. 
Acolhida presidencial:  
Pela imensa bondade divina, manifestada na Cruz de Jesus Cristo, a graça e a paz reconciliadora de Deus estejam 
convosco. T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Monição inicial:  
A infidelidade do povo, relatada na 1ª leitura, que teve como consequência o exílio, chama nossa atenção propondo viver 
o acolhimento da Cruz de Jesus, elevada diante de nós para nos atrair à Salvação de Jesus Cristo.  
Diante da Cruz, sinal da Salvação divina, reconheçamos nossas infidelidades e peçamos perdão. (breve momento de 
silêncio) 
Ato penitencial:  
P – A Bíblia conta que o povo escolhido pretendia fazer uma sociedade sem Deus. O resultado deste pecado foi o exílio, 
a saudade e a violência social.  
M1 – Deus, rico em misericórdia, perdoai nosso pecado de querer construir uma sociedade sem a vossa presença.  
(pausa para um breve silêncio) 
T (cantando) – Senhor, piedade, Senhor, piedade de vosso povo 
P – Diz o Livro Santo que somos vocacionados a praticar as boas obras preparadas por Deus. Quando não fazemos 
isso, construímos uma comunidade egoísta e violenta.   
M2 – Deus, rico em misericórdia, perdoai nosso pecado de querer construir uma sociedade sem a vossa presença.  
(pausa para um breve silêncio) 
T (cantando) – Senhor, piedade,  Senhor, piedade de vosso povo 
P – No Evangelho, Jesus nos convida a praticar as obras da luz para construirmos uma sociedade nova, pacífica, 
fraterna e acolhedora. 
M3 – Deus, rico em misericórdia, perdoai nosso pecado de querer construir uma sociedade sem a vossa presença.  
(pausa para um breve silêncio) 
T (cantando) – Senhor, piedade, Senhor, piedade de vosso povo 
P – Deus, rico em misericórdia, tenha piedade de nossas infidelidades, para que reconciliados convosco e com nossos 
irmãos participemos da vida eterna. T – Amém!  
Oração do dia: Oremos 
Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão 
correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando na fé. PNSJC. T – Amém! 
Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  

O empenho para se viver na fidelidade tem como meta, no contexto desta celebração, a superação da violência, 
provocada pela infidelidade ao projeto divino.  
As preces inspiram-se em cada uma das leituras da Liturgia da Palavra. No contexto do 4º Domingo da Quaresma, pode-
se cantar o refrão orante de cada prece.  

Proposta para a homilia 
Objetivo: chamar atenção dos celebrantes para a consequência trágica de uma sociedade corrompida, que por se 
afastar de Deus, torna-se egoísta e indiferente a Deus e ao povo. Assim aconteceu com Israel (1L), assim acontece com 
o Brasil. O caminho da conversão consiste em acolher o amor divino, manifestado em Jesus e praticando as boas obras 
preparadas por Deus. 
Dinâmica: para dinamizar a proposta de homilia, sugerimos projetar as seguintes imagens: (1) foto em preto e branco de 
uma cidade ameaçada por tempestade; (2) foto em preto e branco de uma cidade vazia, deserta, abandonada; (3) foto 
de uma Cruz.  

Profissão de fé:  
Demonstremos nossa fé pela fidelidade ao projeto divino, pelo acolhimento da luz da vida que vem da Cruz de Jesus e 
pela prática de boas obras, dizendo juntos: Creio em Deus...  

Oração dos fiéis: Pai bondoso, que tanto amas o mundo, tende piedade de nós!   
P – Encorajados pelo imenso amor divino, a ponto de dar seu Filho único para a Salvação do mundo, 
apresentemos ao Pai nossos pedidos.  

 



    
 
 

Ajudai-nos a superar toda violência da corrupção, sinal da infidelidade para com o povo e para com o vosso 
projeto divino.  
T - Pai bondoso, que tanto amas o mundo, tende piedade de nós! 

Tirai a tristeza dos corações angustiados e colocai neles a esperança e a fé que animam a proximidade da 
celebração pascal.   
T - Pai bondoso, que tanto amas o mundo, tende piedade de nós! 

Aumentai a nossa fé, para que salvos pelos méritos da Cruz de Jesus Cristo, nos empenhemos com boas obras 
preparadas por Deus para que a praticássemos.  
T - Pai bondoso, que tanto amas o mundo, tende piedade de nós! 

Livrai-nos do mal e conduzi-nos pelos caminhos da luz, proposto no Evangelho de vosso Filho Jesus Cristo 
que, na Cruz, entregou sua vida para nos redimir.  
T - Pai bondoso, que tanto amas o mundo, tende piedade de nós! 

Convertei os corações de todos nós, para que superemos a violência com atitudes de acolhimento ao projeto 
divino que favorece a paz e a fraternidade.  
T - Pai bondoso, que tanto amas o mundo, tende piedade de nós! 

P – Pai bondoso, aceitai nossas preces, nas quais apresentamos nossas necessidades e nosso desejo sincero de 

viver a vossa proposta de vida. PCNS. T – Amém!  
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  

A necessidade de silenciar o coração para ouvir a Palavra também se faz necessária para apresentar as oferendas e 
adorar o Senhor.  
Orientação ritual 
Convidar para levar as oferendas ao altar, pessoas que, na comunidade, dedicam-se a quem se perdeu no caminho da 
infidelidade a Deus, pela Pastoral da Reconciliação.  

Procissão das ofertas: quem tiver o coração silenciado para acolher a Palavra do Mestre e quem vive na 
fidelidade ao projeto divino, torna-se um convidado especial desta celebração para apresentar suas ofertas no 
altar da comunidade. 
Orate fratres:  
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso empenho em viver fielmente o projeto divino que nos conduz das trevas à luz, torne 
nossas oferendas agradáveis a Deus Pai todo-poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos 
Oração sobre as oferendas:  
Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do muno os dons que nos salvam e que vos 
apresentamos com alegria. PCNS. T – Amém!  
Oração eucarística:  
Com nosso coração silenciado, coloquemo-nos em adoração para nos aproximar da luz que é Jesus Cristo.  
Preparação para a comunhão 
Motivação ritual  

O caminho ritual até a Mesa Eucarística é marcado pela ação de graças, considerando o imenso amor com que Deus 
nos amou, entregando-nos seu Filho como luz e alimento divinos.  

Pai nosso:  
Agradecidos pelo imenso amor com que Deus amou o mundo, rezemos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso... 

Abraço da paz:  
Incentivados a praticar as boas obras preparadas por Deus, partilhemos a paz para superar toda violência.  
Convite para a comunhão:  
Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão:  
Jerusalém, cidade bem edificada, onde tudo forma uma unidade perfeita; para lá é que sobem as tribos, as tribos do 
Senhor, para louvar, Senhor, o vosso nome.  
Oração depois da comunhão:  
Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor de vossa graça, para 
pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo coração. PCNS. T – Amém!  
Ritos finais 
Motivação ritual  

A dedicação para se viver na fidelidade (1L) exige empenho e esforço na prática das boas obras, preparadas por Deus 
para serem praticadas por nós.  
Orientação ritual 



    
 
 
A proposta do compromisso concreto envolve obras boas já em realização na comunidade e aquelas que ainda se busca 
fazer. Por isso, um representante do grupo que coordena a Campanha da Fraternidade poderá propor, por exemplo, 
uma boa obra a ser feita para superar a violência na comunidade. 
Pode-se proclamar a Bênção Solene da Quaresma, que se encontra no Missal Romano, p. 521, 4a ou, a fórmula de 
bênção solene que propomos, inspirada na Palavra de Domingo e no atual contexto celebrativo. 

Compromisso concreto: o modo para se entrar no caminho que conduz das trevas para a luz da vida plena, tem no 
final da 2ª leitura uma indicação muito prática e comprometedora: "fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras" 
preparadas por Deus. O compromisso concreto consiste em sair das trevas, que é o caminho da infidelidade e do 
distanciamento de Deus, praticando as boas obras preparadas por Deus para que nós a praticássemos para, assim, 
acolher a luz que vem da Cruz de Jesus Cristo.  
Bênção solene para o 4º Domingo da Quaresma B 
P – O Senhor esteja convosco. T – Ele está no meio de nós. 
P – Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós a alegria da proximidade da Páscoa do Senhor.  T – Amém! 
P – O Senhor Jesus Cristo vos atraia com seu amor infinito do alto da Cruz. T – Amém! 
P – O Espírito da Sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal para praticardes as boas obras que Deus vos 
preparou para serem praticadas. T – Amém! 
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. T – Amém! 
O envio poderá ser feito com a frase que conclui o Evangelho desse Domingo: 
A fidelidade a Deus é o caminho para superar a violência! Ide em paz, o Senhor vos acompanhe!  
LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

A infidelidade do povo, narrada na 1ª leitura, traz a consequência do exílio e a violência da escravidão. O 

caminho de retorno a Deus, passa pela Cruz de Jesus Cristo e pelas boas obras que Deus nos preparou para 

praticar.  

 

1a Leitura: 2Cr 36,14-16.19-23 

Naqueles dias, 
Todos os chefes dos sacerdotes e o povo  
multiplicaram suas infidelidades,  
imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, 
e profanaram o templo  
que o Senhor tinha santificado em Jerusalém.  
Ora, o Senhor Deus de seus pais,  
dirigia-lhes freqüentemente a Palavra 
por meio de seus mensageiros,  
admoestando-os com solicitude todos os dias, 
porque tinha compaixão do seu povo  
e de sua própria casa.  
Mas eles zombavam dos enviados de Deus,  
desprezavam suas palavras, 
até que o furor do Senhor  
se levantou contra seu povo  
e não houve mais remédio. 
Os inimigos incendiaram a casa de Deus  
e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, 
atearam fogo a  todas construções fortificadas  
e destruíram tudo que havia de precioso.  
Nabucodonosor levou cativos, para a Babilônia,  
todos os que escaparam da espada,   
e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos,  
até que o império passou para o rei dos persas.  
Assim se cumpriu a palavra do Senhor   
pronunciada pela boca de Jeremias:  

“Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados,  
ela repousará durante todos os dias da desolação,   
até que se completem setenta anos”. 
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia,  
para que se cumprisse a palavra do Senhor,  
pronunciada pela boca de Jeremias.  
O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia,  
que mandou publicar em todo o seu reino,  
de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: 
“Assim fala Ciro, rei da Pérsia:  
O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da 
terra,  
e encarregou-me de lhe construir  
um templo em Jerusalém, que está no país de Judá.  
Quem dentre vós todos pertence a este povo?  
Que o Senhor, seu Deus esteja com ele,  
E que se ponha a caminho”. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

Salmo Responsorial – Sl 136 

Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 

Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.  

 
Junto aos rios da Babilônia 
nos sentávamos chorando, 
com saudades de Sião. 



    
 
 

Nos salgueiros por ali  
penduramos nossas harpas. 
 
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 

Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.  

 
Pois foi lá que os opressores 
nos pediram nossos cânticos; 
nossos guardas exigiam 
alegria na tristeza: 
“Cantai hoje para nós 
algum canto de Sião!” 
 
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 

Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.  

 

Como havemos de cantar 
os cantares do Senhor 
numa terra estrangeira? 
Se de ti, Jerusalém, 
algum dia eu me esquecer, 
que resseque a minha mão! 
 
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 

Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.  

 
Que se cole a minha língua 
e se prenda ao céu da boca, 
se de ti não me lembrar! 
Se não for Jerusalém 
minha grande alegria! 
 
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, 

Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.  

 

2ª Leitura: Ef 2,4-10 

Irmãos: 
Deus, que é rico em misericórdia,  
por causa do grande amor com que nos amou,  
quando estávamos mortos por causa das nossas 
faltas,  
ele nos deu a vida com Cristo. 
É por graça que vós sois salvos! – 
 Deus nos ressuscitou com Cristo  
e nos fez sentar nos céus  
em virtude de nossa união com Cristo Jesus.  
Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus 
Cristo,  
Deus quis mostrar, através dos séculos futuros,  
a incomparável riqueza de sua graça.  
Com efeito, 
é pela graça que sois salvos mediante a fé.  
E isso não vem de vós; é dom de Deus.  

Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. 
Pois é Ele quem nos fez; 
Nós fomos criados em Cristo Jesus para as obras 
boas,  
que Deus preparou de antemão  
para que nós as praticássemos. 
 

Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

Evangelho: Jo,14-21 

Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. 

Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho 
único; 
todo aquele que nele crer, há de ter a vida eterna. 
 
Evangelho: Jo,14-21 

 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
João 
 
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
Do mesmo modo como Moisés levantou  
a serpente no deserto,  
assim também é necessário 
que o Filho do homem seja levantado,  
para que todos os que nele crerem  
tenham a vida eterna”. 
Pois Deus amou tanto o mundo  
que deu o seu Filho unigênito, 
para que não morra todo o que nele crer,  
mas, tenha a vida eterna.  
De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo  
para condenar o mundo,  
mas para que o mundo seja salvo por ele. 
Quem nele crê, não é condenado,  
mas, quem não crê, já está condenado,  
porque não acreditou no nome do Filho unigênito 
Ora, o julgamento é este:  
a luz veio ao mundo,  
mas os homens preferiram as trevas à luz,  
porque suas ações eram más.  
Quem pratica o mal odeia a luz  
e não se aproxima da luz,  
para que suas ações não sejam denunciadas. 
Mas, quem age conforme a verdade  
aproxima-se da luz,  
para que se manifeste 
que suas ações são realizadas em Deus. 
 
Palavra da salvação 
Glória a vós, Senhor! 
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REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – A violência da infidelidade social  
Hoje, a Liturgia ajuda a compreender a responsabilidade que nós, cristãos, temos para com a vida social. Se nos 
três domingos anteriores, insistia-se sobre a necessidade da conversão pessoal, neste 4º Domingo, a Liturgia 
destaca a importância da conversão em vista do bem social. A 1ª leitura retrata uma situação típica, que nós 
brasileiros conhecemos muito bem: a violência da infidelidade. A infidelidade é uma violência que machuca e 
estraçalha o coração de quem é traído. Pode até haver o perdão, mas nunca será como antes. A experiência da 
traição pela infidelidade está descrita na 1ª leitura: o povo traiu a confiança de Deus. O autor sagrado descreve a 
postura do povo como sendo uma postura corrompida, infiel ao projeto divino. Toda corrupção é uma violência 
contra o povo e contra Deus. A superação da violência passa pelo combate implacável da corrupção, que trai a 
confiança de Deus e do povo. Um povo traído é um povo triste, que transforma a tristeza em revolta.  
 
2 – Uma sociedade distante de Deus  
A 1ª leitura, ainda mais, traça o perfil de uma sociedade distante de Deus; que não vive o compromisso da 
proposta divina porque está corrompida. A infidelidade a Deus é causa de práticas abomináveis na vida social: 
idolatria, falta de respeito, desprezo pela Palavra de Deus, desprezo pelos ensinamentos divinos. Ora, uma 
sociedade que violentamente mata a Palavra de Deus, destrói o próprio Deus; deixa de escutar Deus para ouvir 
a si própria, transformando a sociedade num grupo de egoístas, cada qual preocupado com seus interesses. Tal 
atitude traz a consequência do exílio. Este exílio que vivemos hoje que se denomina como indiferença para com 
Deus. A sociedade, que deveria ser um local de paz, por causa da violência de corruptos, torna-se um local do 
medo; medo de ser traída pela infidelidade daqueles que tem algum tipo de poder.  
 
3 – O exemplo de Jesus Cristo  
Conhecemos a história de Nicodemos: foi procurar Jesus durante a noite, porque tinha medo ser flagrado 
conversando com o Mestre. A resposta de Jesus compõe o Evangelho deste 4º Domingo da Quaresma, 
mostrando que cada um de nós é Nicodemos para ouvir o que diz Jesus. Ele fala da necessidade de sair da noite, 
de viver a fé na luz do sol e não se esconder numa religião que tem medo de dizer que nossa fonte de vida 
encontra-se na Cruz de Jesus Cristo. Sair das trevas para testemunhar o imenso e inexplicável amor de Deus 
para conosco, a ponto de aceitar o sacrifício de seu Filho na Cruz. É crendo em Jesus que temos a vida eterna, 
diz o Evangelho. Não somente uma fé em Jesus, marcada pelo sentimento de acreditar, mas marcada por obras 
boas, como sugeria São Paulo, na 2ª leitura. Uma boa obra a ser praticada em nosso caminho de conversão 
quaresmal é superar, rejeitar toda forma de violência, especialmente aquela que se caracteriza pela infidelidade 
a Deus e ao povo, que é o pecado da corrupção. Que Deus nos ajude a sair da treva que corrompe para a luz da 
fidelidade ao projeto divino. Amém!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

 

 

1a Leitura: 2Cr 36,14-16.19-23 

Naqueles dias, 
Todos os chefes dos sacerdotes e o povo  
multiplicaram suas infidelidades,  
imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, 
e profanaram o templo  
que o Senhor tinha santificado em Jerusalém.  
Ora, o Senhor Deus de seus pais,  
dirigia-lhes freqüentemente a Palavra 
por meio de seus mensageiros,  
admoestando-os com solicitude todos os dias, 
porque tinha compaixão do seu povo  
e de sua própria casa.  
Mas eles zombavam dos enviados de Deus,  
desprezavam suas palavras, 
até que o furor do Senhor  
se levantou contra seu povo  
e não houve mais remédio. 
Os inimigos incendiaram a casa de Deus  
e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, 
atearam fogo a  todas construções fortificadas  
e destruíram tudo que havia de precioso.  
Nabucodonosor levou cativos, para a Babilônia,  
todos os que escaparam da espada,   
e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos,  
até que o império passou para o rei dos persas.  
Assim se cumpriu a palavra do Senhor   
pronunciada pela boca de Jeremias:  
“Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados,  
ela repousará durante todos os dias da desolação,   
até que se completem setenta anos”. 
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia,  
para que se cumprisse a palavra do Senhor,  
pronunciada pela boca de Jeremias.  
O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia,  
que mandou publicar em todo o seu reino,  
de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: 
“Assim fala Ciro, rei da Pérsia:  
O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra,  
e encarregou-me de lhe construir  
um templo em Jerusalém, que está no país de Judá.  
Quem dentre vós todos pertence a este povo?  
Que o Senhor, seu Deus esteja com ele,  
E que se ponha a caminho”. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 

 



    
 
 

 

 

 

 

2ª Leitura: Ef 2,4-10 

Irmãos: 
Deus, que é rico em misericórdia,  
por causa do grande amor com que nos amou,  
quando estávamos mortos por causa das nossas faltas,  
ele nos deu a vida com Cristo. 
É por graça que vós sois salvos! – 
 Deus nos ressuscitou com Cristo  
e nos fez sentar nos céus  
em virtude de nossa união com Cristo Jesus.  
Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo,  
Deus quis mostrar, através dos séculos futuros,  
a incomparável riqueza de sua graça.  
Com efeito, 
é pela graça que sois salvos mediante a fé.  
E isso não vem de vós; é dom de Deus.  
Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. 
Pois é Ele quem nos fez; 
Nós fomos criados em Cristo Jesus para as obras boas,  
que Deus preparou de antemão  
para que nós as praticássemos. 
 

Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

 


