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2.º Domingo da Quaresma
Ano B

TransfiguraçãoTransfiguração
Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende – 2012
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II Domingo da Quaresma
(A Transfiguração: o caminho do Discípulo)

1.ª Leit. – Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18;
Salmo – Sal 115, 10 e 15. 16-17. 18-19;
2.ª Leit. –  Rom 8, 31b-34;
Evangelho – Mc 9, 2-10.

No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho
que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova: é o caminho
da escuta atenta de Deus e dos seus projectos, o caminho da obediência total
e radical aos planos do Pai.

Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão como paradigma de
uma certa atitude diante de Deus. Abraão é o homem de fé, que vive numa
constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde
com a obediência total (mesmo quando os planos de Deus parecem ir contra
os seus sonhos e projectos pessoais). Nesta perspectiva, Abraão é o modelo
do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o coração.

A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os ama com um amor
imenso e eterno. A melhor prova desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado de
Deus que morreu para ensinar ao homem o caminho da vida verdadeira. Sen-
do assim, o cristão nada tem a temer e deve enfrentar a vida com serenidade
e esperança.

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos
simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma catequese sobre
Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projecto libertador em
favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, desanimados e
assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas

à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
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.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Oração Colecta

Pres. – Deus de infinita bondade,
que nos mandais ouvir o vosso amado Filho,
fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra,
de modo que, purificado o nosso olhar espiritual,
possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Génesis (Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

O sacrifício do nosso Patriarca Abraão

Naqueles dias,
Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o:
«Abraão!»
Ele respondeu: «Aqui estou».
Deus disse: «Toma o teu filho,
o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac,
e vai à terra de Moriá,
onde o oferecerás em holocausto,
num dos montes que Eu te indicar.
Quando chegaram ao local designado por Deus,
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele.
Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho.
Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu:
«Abraão, Abraão!»
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele.
O Anjo prosseguiu:
«Não levantes a mão contra o menino,
não lhe faças mal algum.
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Agora sei que na verdade temes a Deus,
uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu único filho».
Abraão ergueu os olhos
e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado.
Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho.
O Anjo do Senhor chamou Abraão do Céu pela segunda vez
e disse-lhe:
«Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor –
já que assim procedeste
e não Me recusaste o teu filho, o teu único filho,
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar,
e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas.
Porque obedeceste à minha voz,
na tua descendência serão abençoadas
todas as nações da terra».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 24 (25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R. cf. 10)
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Refrão: Caminharei na terra dos vivos
na presença do Senhor.

Confiei no Senhor, mesmo quando disse:
«Sou um homem de todo infeliz».
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.

Cumprirei as minhas promessas ao Senhor
na presença de todo o povo,
nos átrios da casa do Senhor,
dentro dos teus muros, Jerusalém.

Leitura da Carta de S. Paulo aos Romanos   (Rom 8,31b-34)

«Deus não poupou o seu próprio Filho»

Irmãos:

Se Deus está por nós, quem estará contra nós?

Deus, que não poupou o seu próprio Filho,

mas O entregou à morte por todos nós,

como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?

Quem acusará os eleitos de Deus?

Deus, que os justifica?

E quem os condenará?

Cristo Jesus, que morreu,

e mais ainda, que ressuscitou e que está à direita de Deus

e intercede por nós?
Palavra do Senhor
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 Aclamação ao Evangelho
(Mt 4,4b)

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo Senhor.

No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo Senhor.

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 9,2-10)

«Este é o meu Filho muito amado»

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e subiu só com eles
para um lugar retirado num alto monte
e transfigurou-Se diante deles.
As suas vestes tornaram-se resplandecentes,
de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra
as poderia assim branquear.
Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias».
Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados.
Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra
e da nuvem fez-se ouvir uma voz:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
De repente, olhando em redor,
não viram mais ninguém,
a não ser Jesus, sozinho com eles.
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Ao descerem do monte,

Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém

o que tinham visto,

enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos.

Eles guardaram a recomendação,

mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

 Surpreende-nos que neste tempo quaresmal, de tanta sobriedade, a Igreja
nos coloque diante dos olhos Jesus transfigurado. Não seria mais adequado
este texto num dos domingos da Páscoa? Cabe tanta glória, tanta luz, tanto
esplendor, neste tempo de oração, penitência, esmola e combate espiritual?
Não duvidemos: a Igreja tem os seus motivos; motivos sábios, motivos de mãe
que educa com carinho.

Primeiro, a glória de Jesus no Tabor, antegozo da sua ressurreição, anima-
nos e alenta-nos neste caminho quaresmal. Ao falar-nos da oração, da
penitência, da esmola, ao exortar-nos ao combate aos vícios e à leitura espiritual,
a Igreja, fazendo-nos contemplar o Transfigurado, revela-nos qual é o objetivo
da batalha da Quaresma: encontrar Jesus Cristo cheio de glória e, com Ele,
sermos glorificados. Olhemos o Tabor, e veremos o que o Senhor preparou
para nós! Pensemos no Tabor, e a penitência terá um novo sentido, as
mortificações deste tempo serão feitas com alegria! Que diz o Evangelho?
Diz que, diante dos apóstolos, Jesus transfigurou-se: "As suas roupas ficaram
brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia
alvejar". A Transfiguração é uma profecia, uma antecipação da glória da
Páscoa; e a Páscoa de Cristo é a garantia da nossa glorificação. Porque
Cristo morreu e ressuscitou, nós também, mortos com ele, faremos parte
daquela multidão vestida de branco, de que fala o Apocalipse! (Ap 7,9) Então,
coragem! As observâncias quaresmais não são um peso, mas um belo caminho,
um belo instrumento para nos conduzir à Páscoa do Senhor!
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Mas, a leituras de hoje colocam-nos também diante de uma outra realidade,
bela e profunda. Comecemos pela primeira leitura, na qual Deus pede a Abraão
tudo quanto ele tinha: "teu filho único, Isaac, a quem tanto amas". Isaac
era tudo para Abraão: por ele, tinha deixado Ur na Caldeia, por ele, tinha
esperado mais de trinta anos, por ele, tinha suportado todas as provas... E,
agora, já idoso, sem nenhuma possibilidade de ter mais filhos, agora que o
menino já esta crescidinho e Abraão pensava poder descansar, Deus pede-o a
Abraão. Que prova dura!... A fé de Abraão, aqui, chega quase que ao
absurdo!... Mas, ele foi em frente e "estendeu a mão, empunhando a faca
para sacrificar o filho".

Deus tinha o direito de pedir isso a Abraão? Deus tem o direito de nos
provar, de tantas vezes nos pedir coisas que não compreendemos bem? Tem
o direito de pedir fé e confiança diante dos percalços da vida? Poderíamos
responder dizendo simplesmente que "sim", porque Ele é Deus; deu-nos tudo
e pode pedir-nos o que desejar. Mas, não é essa a resposta que a Palavra de
Deus nos indica na liturgia de hoje. Ele pode pedir-nos, certamente, e nós
devemos dar, com certeza, porque Ele mesmo, o nosso Deus, nos deu tudo!
Ele, que pede que Abraão lhe sacrifique o filho único e amado, é o mesmo
Deus que, como diz São Paulo, na segunda leitura deste domingo, "não poupou
o Seu próprio Filho, mas entregou-O por todos nós!" Eis o grande mistério:
Deus, no seu amor por nós – primeiro pelo povo de Israel, descendência de
Abraão, e, depois, por toda a humanidade, com a qual Ele deseja formar o
novo povo, que é a Igreja – Deus, no seu amor por nós, entregou à morte o seu
Filho único, o Amado, o Justo e Santo, Aquele no qual Ele coloca todo o seu
bem-querer. Não é assim que Ele no-lo apresenta hoje no Monte Tabor? "Este
é o meu Filho amado. Escutai-O!" É este Filho que será entregue à morte.
O Evangelho de São Lucas diz-nos que, precisamente nesta ocasião, Jesus
transfigurado falava com Moisés e Elias "sobre a sua partida, isto é, a sua
morte, que se iria consumar em Jerusalém" (Lc 9,31). E no Evangelho de
São Marcos, que escutamos, o próprio Jesus, ao descer da montanha, "ordenou
que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do
Homem tivesse ressuscitado dos mortos". Sobre o Monte Tabor, com o
Transfigurado envolto em glória, paira a sombra da paixão, da morte do Filho
amado e único, que o Deus de Abraão entregará por nós até o fim. Ao filho de
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Abraão, a Isaac, Deus poupou-o no último momento; não poupará, contudo, o
seu próprio Filho!

Isso revela-nos a dimensão do amor de Deus, da Sua paixão pela
humanidade, do Seu compromisso salvífico em nosso favor! Ele pode pedir-
nos tudo, e nós deveríamos dar-Lhe tudo, porque, ainda que não
compreendamos, Ele deseja só o nosso bem, a nossa vida, a nossa salvação.
Somos preciosos a Seus olhos! Escutemos o Apóstolo: "Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Deus que não poupou o Seu próprio filho, mas
entregou-O por todos nós, como não nos daria tudo juntamente com
Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos?
Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou,
e está à direita de Deus, intercedendo por nós?" Esta é a dimensão e a
profundidade, a largura e a altura do amor de Deus por nós! Deixemo-nos,
portanto, tocar no nosso coração; convertamo-nos! Abramo-nos para o Senhor!
Arrependamo-nos das nossas indiferenças, da nossa frieza, do nosso
isolamento! Tenhamos vergonha de tanta incredulidade e desconfiança de
Deus, simplesmente porque não entendemos o Seu modo de agir! Que Santo
Abraão, nosso pai na fé, e a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe na fé,
intercedam por nós para uma verdadeira conversão quaresmal. E que, realizando
com generosidade e amor, as práticas quaresmais, cheguemos às alegrias da
Páscoa e contemplemos nos santos mistérios da Liturgia, a face de Cristo
Jesus glorificado.

Oração Universal

Pres. – Irmãos e Irmãs: neste domingo da transfiguração,
oremos a Deus Pai que está nos Céus
pedindo-lhe, por intermédio, de seu Filho,
que torne atentos os ouvidos dos discípulos
para que possam escutar a sua voz,
e imploremos humildemente:

«Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja»



— 30 —

1. Para que a nossa Diocese e as suas paróquias
escutem a voz do Espírito que as convida
a converterem-se claramente ao Evangelho,
oremos, irmãos.

2. Para que na nossa pátria e em todo o mundo
surjam homens responsáveis e decididos
que trabalhem pelo bem dos cidadãos
oremos, irmãos

3. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente
sejam homens e mulheres de fé como Abraão
e obedeçam sempre à voz de Deus,
oremos, irmãos

4. Para que os doentes que estão em agonia
acreditem no grande amor que Deus lhes tem
e se entreguem nas mãos do Salvador
oremos, irmãos

5. Para que os membros desta comunidade (paroquial)
recebam a luz de Cristo transfigurado
e vivam sempre na presença do Senhor,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus de Jesus Cristo e nosso Pai,
ouvi as orações do vosso povo
e dai-nos, como destes a Abraão,
uma fé tão grande e tão profunda
que nos leve a oferecer-Vos a própria vida,
como ele Vos ofereceu, sem hesitar, o único filho que lhe destes.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Esta oblação, Senhor,
lave os nossos pecados
e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis,
para celebrarmos dignamente as festas pascais.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai santo,  Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Deus de Abraão, de Moisés e de Elias,
que nos convidais a arriscar a nossa vida,
em nome da vossa palavra;
e a partir, seguindo os caminhos
que atravessam as trevas da noite,
para nos levarem à luz do dia sem fim.
Nós Vos louvamos por vosso Filho bem amado,
o vosso verdadeiro servidor,
o profeta anunciado desde sempre.
No seu rosto transfigurado,
Vós nos mostrastes o reflexo
da vossa bondade e da vossa glória.
Se O ouvirmos,
e O seguirmos no caminho da morte,
como vossos servidores fiéis,
estamos certos que,
para além dos nossos sofrimentos e da morte,
Ele nos fará participantes da sua glória.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e dai a paz ao nosso tempo.
Na Vossa misericórdia,
acalmai as nossas inquietações e revoltas diante do sofrimento;
tranquilizai-nos para esperarmos como Abraão,
contra toda a esperança,
a felicidade que nos prometeis e esperamos receber
na vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós manifestastes aos Apóstolos
a glória que a Vossa paixão e morte Vos traria,
e transmitiste-lhes a esperança
da sua própria glorificação.
Não permitais que desapareça da nossa memória
a alegria deste encontro espiritual convosco, nesta Eucaristia;
Que a certeza da Vossa presença,
no meio das nossas dificuldades,
nos encha da paz verdadeira,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Que sobre as trevas dos nossos males,
brilhe a luz do amor de Deus.

Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Alimentados nestes gloriosos mistérios,
nós Vos damos graças, Senhor,
porque, vivendo ainda na terra,
nos fazeis participantes dos bens do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



Bênção Final

Pres – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres – Deus Pai todo-poderoso
afaste de vós toda a adversidade
e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos.

R.: Amén.

Pres – Cristo, exemplo de oração e de vida,
vos guie nos caminhos da Quaresma
à autêntica vida espiritual.

R.: Amén.

Pres – O Espírito de sabedoria e de fortaleza
vos confirme na luta contra o maligno,
para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠     Espírito Santo!

R.: Amén.

Para conhecer a glória,
é preciso passar pelo sofrimento e pela morte.
Ainda não chegou o momento
para nos sentarmos,
é preciso retomar o caminho
para “passar” com o Mestre.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

R.: Graças a Deus.


