
INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

Guia: Hoje é domingo e estamos a iniciar a terceira semana da Quaresma.

Reunimo-nos em família para rezar e continuar a preparar a Páscoa de Jesus.

Leitor 1: Este domingo vamos ser convidados a perceber a importância dos

templos como casas de oração.

Leitor 2: Neste tempo de confinamento, sem nos podermos reunir na igreja onde

íamos habitualmente, faz ainda mais sentido fazer da nossa casa espaço de

oração, e da nossa família uma verdadeira igreja doméstica.

Guia: Com estes propósitos, vamos iniciar a nossa celebração familiar:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.   

Todos: Ámen.

XXXXXXXXX

A família reúne-se no local da casa que for mais conveniente. 

Sendo possível, prepara-se um espaço adequado para a oração. 

Os cânticos são apenas uma proposta e são opcionais. Podem escutar-se clicando no título.

INDICAÇÕES PRÁTICAS

Jesus, enche-nos de Ti

Guião elaborado com as Paróquia do Fundão, Pinhel e Unidade Pastoral da Gardunha

C E L E B R A Ç Ã O  
F A M I L I A R

NÃO FAÇAIS 
DA CASA DO MEU PAI 
CASA DE COMÉRCIO

III Domingo da Quaresma

https://youtu.be/lXc0LW1V-aM
https://www.youtube.com/watch?v=kUkvh4gLCs4


Guia: Vamos fazer o nosso exame de consciência

- Tenho cumprido os compromissos que fiz no início da Quaresma?
- Qual foi o melhor gesto/acção que fiz esta semana?
 

Cada elemento da família partilha se tem feito esforço por cumprir os compromissos assumidos e

sobre o melhor gesto/acção que concretizou nesta semana.

Todos: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Leitura do Evangelho de João
                     

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no
templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados
às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo,
com as ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-
-lhes as mesas; e disse aos que vendiam pombas: 
- Tirai tudo isto daqui; não façais da casa de meu Pai casa de comércio.
Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: "Devora-me o zelo pela tua casa".
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe: 
«Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?».
Jesus respondeu-lhes: 
- Destruí este templo e em três dias o levantarei.
Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e seis anos para se construir este
templo, e Tu vais levantá-lo em três dias?».
Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou
dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na
Escritura e na palavra de Jesus. 
Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao
verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava
deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que Lhe dessem
informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem.

Guia: Vamos preparar-nos para escutar o Evangelho.

ATO PENITENCIAL

ESCUTA DA PALAVRA | JO 2, 13-25

Eu vim para escutar 

Guia: 
Deus todo-poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e conduz-nos à
vida eterna. Ámen.

https://youtu.be/_kWRKfwZ7MA
https://youtu.be/DyQxYQnlIwI
https://youtu.be/DyQxYQnlIwI


 «Fez um chicote de cordas e expulsou-os do templo»
Jesus zanga-se. Estamos habituados a uma imagem ternurenta de Jesus, e ficamos
espantados com esta reação tão dura. O que levou Jesus a fazer um chicote de
cordas e a expulsar do templo aquela gente e os animais?

«Não façais da casa de meu Pai casa de comércio»
Este é o convite que Jesus faz aos cristãos de todos os tempos: ter com Deus uma
relação de afeto, de proximidade, de oração. E não uma troca de favores em que
procuramos lucrar ou ganhar alguma coisa ao oferecer algo a Deus.  
Procuro um Deus “bombeiro”, um Deus “negociante” a quem possa comprar com
promessas, ou um Deus amor com quem estreito uma relação de vida? 

 «Ele bem sabia o que há no homem»
Deus conhece as nossas fraquezas. Em nós nem tudo é perfeito. Nós também
podemos cair numa religiosidade igual à das pessoas que Jesus expulsou do
Templo. Precisamos de Ti, Jesus, da Tua misericórdia e da Tua ação em nós, porque
sabemos que só Tu podes transformar a nossa vida.

GESTO

Guia: Esta semana, vamos tentar não esquecer que Deus habita em cada coração
apaixonado por Jesus. Por isso, vamos deixar exposto o espaço de oração em que
celebramos aos domingos. Será uma forma de nos lembrarmos que vale a pena ter
uma relação de afeto e proximidade com Deus. 

Guia: Escuta, Senhor, os pedidos e agradecimentos que hoje te dirigimos. 
Com confiança te pedimos:
Escuta, Senhor a nossa oração.
 
- Ajuda-nos a fazer da nossa casa um espaço de oração. 
- Ajuda a nossa família a ser uma pequena igreja doméstica.
- Obrigado por Te fazeres presente na oração.
- Obrigado pelas comunidades de vida contemplativa que rezam por nós.
- Obrigado pelos que, na nossa comunidade, procuram ajudar-nos a rezar.
 
Preces espontâneas…

MEDITAÇÃO

Propomos que se faça um momento de silêncio. 
A meditação destes textos é de reflexão pessoal e as famílias que quiserem podem fazer uma partilha entre si.

PRECES E GRAÇAS

Nota: Para os grupos que usam este guião em encontros online, sugerimos que cada
elemento crie em suas casas um pequeno recanto de oração com a Bíblia aberta nesta
passagem do Evangelho.



Guia: Obrigado, Jesus, por este momento de oração familiar. 
Ajuda-nos, o longo desta Quaresma, a fazer da nossa casa, e de cada um de nós, um Templo
vivo onde possas habitar.
Todos: Ámen. 

Todos fazem o sinal da Cruz.

Meu Jesus, creio que estás verdadeiramente presente 
no Santíssimo Sacramento do altar, 
e no meio de nós, quando rezamos em família e em comunidade!
Amo-Te acima de todas as coisas 
e desejo-Te na minha alma. 
Como não Te posso receber sacramentalmente, 
vem, pelo menos espiritualmente, ao meu coração 
e dá-me a graça de ser pedra viva da Tua Igreja 
e de fazer da minha vida uma oração constante. 
Como se já estivesses aqui, abraço-Te e uno-me totalmente a Ti. 
Jamais permitas que me feche sobre mim mesmo, 
e me separe de Ti. Ámen.

Sabias que…

João situa este episódio nos dias que antecedem a festa da Páscoa.
Jerusalém, que normalmente teria à volta de 55 mil habitantes,
reunia cerca de 125.000 peregrinos nesta época. No Templo
sacrificavam-se mais de 15 mil cordeiros. Nesta altura o comércio
relacionado com o Templo crescia muito. Três semanas antes da
Páscoa, emitiam-se as licenças para a venda de animais e outros
comércios como os cambistas. Era este comércio que sustentava a
nobreza sacerdotal, o clero e os empregados do Templo.

Guia: Pai de misericórdia, com confiança te dirigimos a oração que o teu Filho nos
ensinou: 
Pai nosso…

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL

Guia: Vamos agora fazer a nossa oração de comunhão espiritual.
Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão.

Guia: Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.          | 3 vezes |

 

FINAL

Todos: 

Mensagem do 
Papa Francisco 
 por ocasião da
Viagem
Apostólica ao
Iraque 

Os que assim o desejarem, podem colocar-se de pé, ou de joelhos.

Na minha fraqueza

https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
https://youtu.be/o9KRcvkBKv4
https://www.youtube.com/watch?v=Qc9cyfUJK-g&list=RDQc9cyfUJK-g&start_radio=1&t=45

