
 
 

Antífona de entrada 

Senhor, a vós recorro, que eu não seja con-
fundido para sempre. Vós me tirais do laço 
que me armaram, vós sois meu protetor. (Sl 
30, 2. 5) 

Oração do dia 

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, que, pu-

rificados pelo esforço da penitência, chegue-
mos de coração sincero às festas da Páscoa 
que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 

Primeira Leitura 

Êxodo 3,1-8.13-15 
Leitura do livro do Êxodo – Naqueles dias, 
1Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu 
sogro, sacerdote de Madiã. Levou, um dia, o 
rebanho deserto adentro e chegou ao monte 
de Deus, o Horeb. 2Apareceu-lhe o anjo do 
Senhor numa chama de fogo, do meio de uma 
sarça. Moisés notou que a sarça estava em 
chamas, mas não se consumia, e disse consi-
go: 3“Vou aproximar-me dessa visão extraor-
dinária, para ver por que a sarça não se con-
some”. 4O Senhor viu que Moisés se aproxi-
mava para observar e chamou-o do meio da 
sarça, dizendo: “Moisés! Moisés!” Ele respon-
deu: “Aqui estou”. 5E Deus disse: “Não te 
aproximes! Tira as sandálias dos pés, porque 
o lugar onde estás é uma terra santa”. 6E 
acrescentou: “Eu sou o Deus de teus pais, o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó”. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar 
para Deus. 7E o Senhor lhe disse: “Eu vi a 
aflição do meu povo que está no Egito e ouvi 
o seu clamor por causa da dureza de seus 
opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. 
8Desci para libertá-los das mãos dos egípcios 
e fazê-los sair daquele país para uma terra 
boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e 
mel”. 13Moisés disse a Deus: “Sim, eu irei 
aos filhos de Israel e lhes direi: ‘O Deus de 
vossos pais enviou-me a vós’. Mas, se eles 
perguntarem: ‘Qual é o seu nome?’, o que lhes 
devo responder?” 14Deus disse a Moisés: “Eu 
sou aquele que sou”. E acrescentou: “Assim 
responderás aos filhos de Israel:  ‘Eu sou’ 
enviou-me a vós”. 15E Deus disse ainda a 
Moisés: “Assim dirás aos filhos de Israel: ‘O 
Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, 
enviou-me a vós’. Esse é o meu nome para 
sempre, e assim serei lembrado de geração 
em geração”. – Palavra do Senhor. 

3º Domingo da Quaresma  
Aproximando-nos do Deus da vida nesta santa 
liturgia, vamos nos abrir ao apelo que ele nos diri-
ge neste tempo quaresmal. Somos convidados a 
assumir uma caminhada de conversão, apresen-
tando ao Senhor os frutos que ele de nós espera. 
Jesus, na Eucaristia, é o divino vinhateiro que 
fecunda nosso coração e o rochedo que sustenta 
nosso viver.  
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Salmo Responsorial 

102(103) 

R: O Senhor é bondoso e compassivo. 
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / e todo 

o meu ser, seu santo nome! / Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, / não te esqueças 
de nenhum de seus favores! – R. 

2. Pois ele te perdoa toda culpa / e cura toda a 
tua enfermidade; / da sepultura ele salva a 
tua vida / e te cerca de carinho e compaixão. 
– R. 

3. O Senhor é indulgente, é favorável, / é pa-
ciente, é bondoso e compassivo. / Quanto os 
céus por sobre a terra se elevam, / tanto é 
grande o seu amor aos que o temem. – R. 

Segunda Leitura 

1 Coríntios 10,1-6.10.12 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios – 1Irmãos, não quero que ignoreis o 
seguinte: os nossos pais estiveram todos de-
baixo da nuvem e todos passaram pelo mar; 
2todos foram batizados em Moisés, sob a nu-
vem e pelo mar; 3e todos comeram do mesmo 
alimento  espiritual,  4e  todos  beberam da 
mesma bebida espiritual; de fato, bebiam de 
um rochedo espiritual que os acompanhava – 
e esse rochedo era Cristo. 5No entanto, a ma-
ior parte deles desagradou a Deus, pois mor-
reram e ficaram no deserto.  6Esses fatos 
aconteceram para serem exemplos para nós, 
a fim de que não desejemos coisas más, como 
fizeram aqueles no deserto. 10Não murmure-
is, como alguns deles murmuraram e, por is-
so,  foram mortos  pelo  anjo  exterminador. 
12Portanto, quem julga estar de pé tome cui-
dado para não cair. – Palavra do Senhor. 

Aclamação ao Evangelho 

Glória e louvor a vós, ó Cristo. 
Convertei-vos, nos diz o Senhor, / porque o 
Reino dos céus está perto (Mt 4,17). – R. 

Evangelho 

Lucas 13,1-9 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas –  1Naquele tempo, vieram 
algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a 
respeito dos galileus que Pilatos tinha mata-
do, misturando seu sangue com o dos sa-
crifícios que ofereciam. 2Jesus lhes respon-
deu: “Vós pensais que esses galileus eram 
mais pecadores do que todos os outros gali-
leus por terem sofrido tal coisa? 3Eu vos digo 
que não. Mas, se vós não vos converterdes, 
ireis morrer todos do mesmo modo. 4E aque-
les dezoito que morreram quando a torre de 
Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais 

culpados do que todos os outros moradores de 
Jerusalém? 5Eu vos digo que não. Mas, se 
não vos converterdes, ireis morrer todos do 
mesmo modo”. 6E Jesus contou esta parábo-
la: “Certo homem tinha uma figueira planta-
da na sua vinha. Foi até ela procurar figos e 
não encontrou. 7Então disse ao vinhateiro: 
‘Já faz três anos que venho procurando figos 
nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por 
que  está  ela  inutilizando  a  terra?’  8Ele, 
porém, respondeu: ‘Senhor, deixa a figueira 
ainda este ano. Vou cavar em volta dela e co-
locar adubo. 9Pode ser que venha a dar fruto. 
Se não der, então tu a cortarás”. – Palavra da 
salvação. 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS 
Bendigamos o nosso Redentor que na sua 
bondade nos concede este tempo de salvação; 
e supliquemos: 

R. Criai em nós, Senhor, um espírito novo! 

1. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos 
sepultastes sacramentalmente convosco na 
morte para que também convosco ressusci-
temos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida 
nova que recebemos. R. 

2. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo 
fazendo o bem, tornai-nos solícitos pelo bem 
comum de toda a humanidade. R. 

3. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na 
construção da cidade terrena, e ao mesmo 
tempo buscar a cidade celeste. R. 

4. Médico dos corpos e das almas, curai as 
feridas do nosso coração, para progredirmos 
continuamente no caminho da santidade. R. 

(Outras preces da comunidade) 

P: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso 
Senhor. 

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Ó Deus, que a vossa misericórdia prepare os 
corações dos vossos fiéis e os leve, por uma 
vida santa, à plenitude dos mistérios que ce-
lebramos. Por Cristo, nosso Senhor. 

Antífona da Comunhão 

Deus nos amou e enviou seu Filho, redenção 
pelos nossos pecados. (1Jo 4, 10) 

Depois da Comunhão 

Ó Deus, dai-nos caminhar de tal modo, que 
possamos alcançar a salvação eterna, cujo 
penhor agora recebemos. Por Cristo, nosso 
Senhor. 



Acho que cada um de nós já foi punido 
mais de uma vez por nossos pais, professo-
res, supervisores, polícia ou outras pesso-
as que tinham alguma autoridade sobre 
nós. Acho que todos sabem por experiência 
que, infelizmente, as punições usadas por 
essas  pessoas  muitas  vezes  não  foram 
uma medida educativa, mas uma vingança 
pela  nossa  desobediência  e,  ao  mesmo 
tempo, uma forma de força-nos a reconhe-
cer sua própria autoridade e impor a obe-
diência. 

As pessoas que mol-
dam  sua  imagem  de 
Deus a  partir  de  tais 
experiências estão con-
vencidas  de  que Deus 
está  nos  punindo  por 
quebrar  Seus  manda-
mentos exatamente da 
mesma maneira. Essas 
pessoas têm muito me-
do de Deus, são incapa-
zes  de  amá-Lo,  muito 
menos  ser  gratas  por 
Deus estar sempre co-
nosco.  Em  vez  disso, 
eles  tentam  suprimir 
sua consciência da pre-
sença de Deus. Às ve-
zes,  esse  medo  causa 
uma completa perda de 
fé e o afastamento de 
Deus. 

Os judeus dos dias de 
Jesus não tinham dúvidas de que Deus 
punia todos os pecados do homem. Portan-
to, quando eles ouviram falar de algum 
grande infortúnio, como alguma doença ou 
acidente, eles estavam convencidos de que 
o infortúnio era o castigo de Deus, e o ho-
mem que sofreu o havia cometido algum 
pecado grande. 

Quando judeus com essa mentalidade 
informaram a Jesus sobre o infortúnio que 
se abateu sobre os galileus nas mãos de 
Pilatos, Jesus imediatamente os instruiu 
que esse infortúnio não indicava a pecami-
nosidade dessas pessoas. Ou seja, o infor-
túnio não era um castigo de Deus. Então, 

para explicar este ensinamento, Jesus con-
tou uma parábola que nos mostra o relaci-
onamento de Deus com o pecador. 

Nesta parábola, Jesus compara um pe-
cador a uma figueira que, contrariamente 
às expectativas do dono do jardim, não 
produziu nenhum fruto. O fruto que Deus 
espera de cada ser humano é nada mais do 
que aceitar o convite de Deus para respon-
der com amor ao Seu amor, ou seja, acei-

tar o convite para partici-
par do Seu amor. Um pe-
cador é uma pessoa que 
ignora  este  convite  de 
Deus ou o rejeita comple-
tamente por uma vida em 
que ela é guiada por sua 
própria vontade e perse-
gue  apenas  os  objetivos 
estabelecidos por ela mes-
ma. Através de tal vida, 
esta pessoa se distancia de 
Deus. E como Deus é a 
única  Fonte  da  vida,  a 
Fonte do amor e da felici-
dade,  este  homem cami-
nha para sua própria des-
truição. 

O dono do jardim esperou 
três  anos  para a  árvore 
dar  frutos.  Desta  forma, 
Jesus nos mostra Deus é 
muito paciente com os pe-
cadores. Por outro lado, a 
proposta  de  cortar  uma 

árvore que ocupava um lugar sem produ-
zir nenhum fruto, nos mostra que, apesar 
da enorme paciência de Deus, o homem só 
pode aceitar o seu convite em tempo deter-
minado. Após esse tempo, Deus separará 
aqueles que aceitaram Seu convite daque-
les que o recusaram. Finalmente, só aque-
las pessoas que responderam ao amor de 
Deus com seu amor, permanecerão no Rei-
no de Deus. 

Um jardineiro que trabalha no jardim 
sugere dar mais uma chance à árvore in-
frutífera. Ao mesmo tempo, ele promete 
fazer tudo ao seu alcance para ajudar a 
árvore a dar seus frutos. Certamente po-

Terceiro Domingo da Quaresma 



demos ter a impressão de que o jardineiro 
se opõe à proposta do dono do jardim, mas 
na realidade ele também mostra a atitude 
de Deus para com o pecador. Acho que o 
diálogo entre o proprietário e o jardineiro 
representa, o diálogo entre a justiça de 
Deus e a Sua misericórdia. 

Deus espera os frutos da vida humana 
com muita paciência, mas essa espera não 
é ociosa. O jardineiro que não apenas pro-
tege a árvore de ser cortado, mas também 
faz tudo ao seu alcance para que a árvore 
dê frutos, mostra a verdade de que Deus 
cuida do pecador e faz tudo ao seu alcance 
para que o homem se converta, ou seja, 
que ele se reconciliasse com Deus e come-
çasse a participar de Sua vida, amor e feli-
cidade. 

O jardineiro da parábola afirma que ele 
cortará uma árvore se ela não der frutos 
apesar de seu trabalho árduo. Dessa for-
ma, Jesus ensina que, apesar do amor de 

Deus Pai pelo pecador e de sua ação mise-
ricordiosa, é possível que o homem não 
mude de vida e até o fim não dê os frutos 
que Deus espera. A separação final de tal 
homem de Deus, ou seja, sua destruição, 
não é um castigo que ele recebe de Deus, 
mas apenas uma consequência de seu en-
durecimento e fechamento à ação de Deus. 

 

Vamos rezar para que nos sempre lem-
bremos de que Deus nos ama incondicio-
nalmente e quer apenas o nosso bem, para 
podermos confiar em Deus e desfrutar de 
Sua presença constante em nossas vidas. 

Rezemos também para estarmos sem-
pre,  e  especialmente  quando  pecamos, 
abertos à ação de Deus e assim experimen-
temos seu amor misericordioso, para po-
dermos fortalecer constantemente nossos 
laços e  caminhar pela perfeita unidade 
com Deus. 

https://padrepauloricardo.org/blog/rezando-a-via-sacra-com-santo-afonso-de-ligorio
https://padrepauloricardo.org/blog/rezando-a-via-sacra-com-santo-afonso-de-ligorio
https://padrepauloricardo.org/episodios/a-heresia-da-falsa-misericordia
https://padrepauloricardo.org/blog/rezando-a-via-sacra-com-santo-afonso-de-ligorio
https://padrepauloricardo.org/episodios/a-heresia-da-falsa-misericordia

