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3.º Domingo da Quaresma
Ano B

A Lei e o TemploA Lei e o Templo
Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende – 2012
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III Domingo da Quaresma
(A Lei e o Templo)

1.ª Leit. – Ex 20, 1-17;
Salmo – Sal 18, 8. 9. 10. 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 22-25;
Evangelho – Jo 2, 13-25.

A liturgia do 3.º Domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupa-

ção de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido,

a Palavra de Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de con-

versão e de renovação.

Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações (“man-

damentos”) que devem balizar a nossa caminhada pela vida. São indicações

que dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência: a

nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica

de Deus… É preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a felici-

dade sem fim não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de

importância, mas está na lógica da cruz – isto é, no amor total, no dom da vida

até às últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como o “Novo Templo” onde Deus se

revela aos homens lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e

a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu “Evangelho” essa

proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar.
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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, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade,

que nos fizestes encontrar no jejum,
na oração e no amor fraterno
os remédios do pecado,
olhai benigno para a confissão da nossa humildade,
de modo que, abatidos pela consciência da culpa,
sejamos confortados pela vossa misericórdia.
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 Êxodo       (Ex 20, 1-17)

A Lei foi dada por Moisés

Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras:

«Eu sou o senhor teu Deus,

que te tirei da terra do Egipto, dessa casa da escravidão.

Não terás outros deuses perante Mim.

Não farás para ti qualquer imagem esculpida,

nem figura do que já existe lá no alto dos céus

ou cá em baixo na terra ou nas águas debaixo da terra.

Não adorarás outros deuses nem lhes prestarás culto.

Eu, o senhor teu Deus, sou um Deus cioso:

castigo a ofensa dos pais nos filhos

até à terceira e quarta geração daqueles que Me ofendem;

mas uso de misericórdia até à milésima geração

para com aqueles que Me amam

e guardam os meus mandamentos.
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Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus,

porque o Senhor não deixa sem castigo

aquele que invoca o seu nome em vão.

Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares.

durante seis dias trabalharás

e levarás a cabo todas as tuas tarefas.

Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.

Não farás nenhum trabalho,

nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,

nem o teu servo nem a tua serva,

nem os teus animais domésticos,

nem o estrangeiro que vive na tua cidade.

Porque em seis dias

o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm;

mas no sétimo dia descansou.

Por isso,

o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado.

Honra pai e mãe,

a fim de prolongares os teus dias

na terra que o Senhor teu Deus te vai dar.

Não matarás.

Não cometerás adultério.

Não furtarás.

Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.

Não cobiçarás a casa do teu próximo;

não desejarás a mulher do teu próximo,

nem o seu servo nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento,

nem coisa alguma que lhe pertença».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 18 (19), 8.9.10.11 (R. Jo 6, 68 c)

Refrão: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
   (1 Cor 1, 22-25)

«Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens,
mas sabedoria de Deus para os que são chamados»

Irmãos:
Os judeus pedem milagres
e os gregos procuram a sabedoria.
Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os gentios;
mas para aqueles que são chamados,
tanto judeus como gregos,
Cristo é poder e sabedoria de Deus.
Pois o que é loucura de Deus
é mais sábio do que os homens
e o que é fraqueza de Deus
é mais forte do que os homens.

Palavra do Senhor

 Aclamação ao Evangelho
(Jo 3,16)

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

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito;

quem acredita n’Ele tem a vida eterna.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 2, 13-25)

«Destruí este templo e em três dias o levantarei»

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.
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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 nas palavras que Jesus dissera.
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.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Comecemos pela primeira leitura a nossa meditação da Palavra de Deus

para este Domingo. Que nos apresenta o Livro do Êxodo? As Dez Palavras,
os Mandamentos da Torah. A palavra "mandamento" tem hoje um significado
antipático. Não gostamos de mandamentos, de normas, de preceitos. No
entanto, para um judeu – e também para um cristão –, os preceitos, os
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mandamentos do Senhor, são uma bênção, um sinal de carinho paterno de
Deus, que se volta para nós e nos abre o Seu coração, falando-nos da vida,
mostrando-nos o caminho, iluminando a direção da nossa existência. Foi com
esse sentido que Deus deu a lei, revelou os preceitos a Israel. A Lei não
deveria ser vista como um jugo pesado e opressor de proibições, mas como
setas que apontam para o caminho da vida e nos fazem descansar no coração
de Deus. O próprio termo hebraico torah, que traduzimos por Lei, significa, na
verdade instrução. Na Lei, na Instrução, Deus fala-nos da vida porque deseja
conviver com o Seu povo. Sendo assim, os preceitos são uma bênção! O
profeta Baruc afirma isso com palavras comoventes: “Escuta, Israel, os
mandamentos da vida; presta ouvidos, para conheceres a prudência.
Por que Israel, por que te encontras na terra dos teus inimigos,
envelhecendo em terra estrangeira? É porque abandonaste a fonte da
Sabedoria. Ela é o livro dos preceitos de Deus, a Lei que subsiste para
sempre: todos os que a ela se agarram destinam-se à vida, e todos os que
a abandonam perecerão. Volta-se, Jacó, para recebê-la; caminha para
o esplendor, ao encontro de sua luz! Não cedas a outrem a tua glória,
nem a um povo estrangeiro os teus privilégios. Bem-aventurados somos
nós, Israel, pois aquilo que agrada a Deus a nós foi revelado" (Br 3,9-

10.12; 4,1-4). Eis, pois, o que são os mandamentos: uma luz, um caminho de
liberdade, porque nos faz conhecer o coração de Deus e os Seus sonhos para
nós. Viver na Palavra de Deus, mergulhar nos Seus preceitos, é viver o Seu
sonho para nós, é ser livre, maduro e feliz. Por isso o Salmista, hoje, canta: "A
lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma! O testemunho do Senhor é
fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria
ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma
luz. As suas palavras são mais doces que o mel, que o puro mel que dos
favos!" E, no entanto, Israel violou a Lei de Deus, fechou-se para os preceitos
do Senhor... E porquê? Porque não basta seguir um conjunto de regras e
normas para agradar a Deus. A Lei só tem sentido se for vivida como uma
relação de amor. Vejamos bem como começa o Decálogo: "Eu sou o Senhor
teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros
deuses além de mim". Aqui está já dito tudo: por um lado, Deus, apaixonado,
fiel, amoroso, tirou o Seu povo da miséria e das escravidões. Por outro lado, o
povo: de quem Ele espera um coração totalmente dedicado ao seu Deus:
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"Não terás outros deuses além de mim!" É esta relação de amor que Israel
quebrou, contentando-se muitas vezes com um legalismo vazio e frio.

A imagem dessa situação, vemo-la no Evangelho de hoje: o Templo, lugar
do encontro de Deus com o Seu povo, transformado numa feira, numa casa
de comércio, um lugar de prostituição do coração, de idolatria. É idolatria a
ganância, é idolatria a impiedade, é idolatria reduzir a religião a um negócio
lucrativo, é idolatria pensar que se pode manipular Deus com um dízimo, com
um rito ou com um volume da Bíblia! O Senhor previne: "Eu sou o Senhor
vosso Deus que não aceita suborno!" (Dt 10,17) Por isso Jesus age de modo
tão violento: “Fez um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, junto
com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos
cambistas. Disse aos que vendiam pombas: 'Tirai isso daqui! Não façais
da Casa de meu Pai uma casa de comércio!'" Que significa este gesto de
Jesus? É uma pregação pela ação, uma ação profética, uma ação, um gesto
que  vale por uma pregação. Jesus está a revelar a santa ira de Deus contra o
Seu povo... Hoje em dia, com a mania de sermos politicamente corretos (coisa
que nunca assentará num cristão), ficamos escandalizados com um Deus que
se inflama de ira, com um Jesus que deveria ser mansinho, bonzinho, tolinho, e
aparece, no entanto, firme, forte, radical... e irado! Esse é o Jesus de verdade:
surpreendente, desconcertante! A Sua ira previne-nos no sentido de que não
podemos brincar com Deus, não podemos fazer pouco dele! Correremos o
risco de perdê-lo, de sermos rejeitados do seu coração! Por outras palavras: a
conversão é uma exigência fundamental para quem deseja caminhar com
Deus, sendo discípulo do Filho Jesus! Mas os judeus, em vez de
compreenderem isso, com cinismo criticam Jesus e pedem-lhe um sinal: "Que
sinal nos mostras para agir assim?" Vejamos bem: quando a infidelidade é
grande, quando o nosso coração se habituou ao mal, corremos o risco de
sermos tomados de tal cegueira, de tal dureza de coração, que já não vemos
nem com a Luz! Jesus é a luz que brilha claramente. A Sua atitude dura,
recorda aos judeus o amor de Deus que foi traído, a Lei que foi deturpada, e
eles ainda pedem por sinais... Jesus dá um sinal, terrível, decisivo: "Destruí
este Templo, e em três dias eu o levantarei". Que significa isso? "Estais a
destruir este Templo? Ele é um sinal, é um símbolo profético: ele é o
lugar no qual o homem pode encontrar Deus, ele é imagem do meu corpo.
Pois bem! Vós violastes a aliança, destruístes o sentido da relação com
Deus: continuais, pois a destruir este Templo. Mas em três dias eu o
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erguerei para sempre: vai passar a imagem, virá o Templo indestrutível,
o lugar onde um novo povo poderá para sempre encontrar Deus: o meu
corpo morto e ressuscitado!" Eis o sinal, surpreendente, escandaloso: à
infidelidade do Seu povo, Deus responde entregando o Seu Filho e fazendo
d'Ele o lugar da salvação e da graça, da vida e da vitória da humanidade! É o
que São Paulo nos diz na segunda leitura deste domingo: "Os judeus pedem
sinais, os gregos procuram sabedoria; nós, porém, pregamos Cristo
crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos". O
sinal que Deus apresenta para Israel, o remédio que Deus preparou para curar
a violação da Lei é o Seu Filho crucificado, morto e ressuscitado!

Olhemos para nós, o Novo Povo de Deus, o Povo nascido da morte e
ressurreição de Cristo. Não somos mais obrigados a cumprir os detalhados
preceitos da Lei de Moisés mas, somos convidados a olhar o Crucificado, cujo
corpo cravado na Cruz é o lugar do perdão e do encontro com Deus, o lugar
da nova e eterna Aliança... olhando o Crucificado, ouçamos, mais uma vez,
como Israel: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da casa da
escravidão, da miséria do pecado e da morte, da escuridão de uma vida
sem sentido! Eu te dei o meu filho amado! Não terás outros deuses além
de mim!" Compreendamos, irmãos: os preceitos do Antigo Testamento
passaram; não, porém, a exigência de um coração todo de Deus, um coração
que O ame, um coração sem divisão! E, para nós, a exigência é ainda maior,
porque Israel não tinha ainda visto até onde iria o amor de Deus; quanto a nós,
sabemos: "Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (Jo 3,16).

Convertamo-nos! Ergamos os olhos para o Crucificado, "Poder de Deus
e Sabedoria de Deus", e mudemos de vida! Que a nossa fé não seja fingida,
superficial, descomprometida; que a nossa religião não seja simplesmente uma
prática fria e sem desejo de real conversão ao Senhor! Crer de verdade exige
que nos coloquemos debaixo do preceito de amor do Senhor! Estejamos atentos
à advertência final e tremenda do Evangelho de hoje: "Vendo os sinais que
Jesus realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava
crédito, pois conhecia-os a todos... conhecia o homem por dentro".

– Ah, Senhor Jesus! Tem piedade de nós! Converte-nos a Ti e, depois,

olha o nosso coração convertido e dá-nos a tua salvação! Piedade, Senhor!

Na tua misericórdia infinita, conduz-nos às alegrias da Páscoa!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Na nossa subida para a Páscoa,
a palavra do Senhor lembrou-nos
que só a Ele havemos de adorar
cumprindo a sua lei e os seus preceitos.
Adoremo-lo com toda a nossa alma
e oremos com todos os cristãos,
pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios,
dizendo com alegria:

«Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça»

1. Pela santa Igreja, pelo Papa Bento XVI e pelos bispos,
para que falem de Cristo, o Salvador crucificado,
e anunciem a redenção que vem da cruz,
oremos, irmãos.

2. Pelos servidores da paz e da justiça,
para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros
e trabalhem pelo bem dos cidadãos,
oremos, irmãos.

3. Pelos cristãos de todo o mundo e pelos judeus,
para que adorem de coração sincero ao Deus único
e façam dos mandamentos a sua lei,
oremos, irmãos.

4. Por todos os homens que vivem sobre a terra,
para que não matem, não roubem e não mintam,
honrem os pais, amem o próximo e sejam justos,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial,
para que a atitude que Jesus tomou no templo,
nos ensine que a casa de Deus é casa de oração,
oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
que nos reunistes nesta casa da Igreja
para escutar a vossa palavra e a acolher,
fazei de nós pedras vivas
do templo novo que é o vosso Filho.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.



— 53 —

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Concedei, Senhor, por este sacrifício,
que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados,
perdoemos também aos nossos irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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 que só quereis o nosso bem
e a nossa realização plena.
Durante a Quaresma,
Vós nos convidais à conversão do coração
para que, a partir de agora,
a vossa morada já não seja apenas
os templos de pedra,
mas o coração de cada irmão;
para que a fé já não seja apenas
uma simples ideia religiosa,
mas alguém: Vós e vosso Filho;
para que a religião já não seja apenas
o cumprimento de ritos exteriores,
mas uma vida renovada,
que se oferece à vossa glória
e ao serviço dos outros;



— 54 —

para que a nossa vida já não seja apenas
centrada sobre interesses passageiros,
mas seja orientada para conhecer a vossa lei
e cumpri-la como filhos.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
entregou-o aos seus discípulos, dizendo:

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 o memorial
da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos, Senhor,
o sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado,
dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Bento XVI,
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o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.

Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida
e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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.
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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
especialmente da confiança excessiva nas nossas forças
e nos nossos méritos pessoais,
que nos fazem pretender o «direito» ao vosso reino.
Fazei-nos caminhar guiados apenas pela força do Vosso amor
e pela sabedoria da Vossa Palavra,
enquanto esperamos aa vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
o Vosso Corpo ressuscitado
é a morada de Deus entre os homens.
Reuni-nos no Vosso Espírito,
guardai-nos na Vossa paz
e fazei-nos viver no Vosso amor e no serviço aos irmãos,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

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

Pres. – 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.



— 58 —

Oração depois da Comunhão
Pres. – Recebemos, Senhor nosso Deus,

o penhor da glória eterna
e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do Céu.
Nós Vos pedimos humildemente a graça de manifestar na vida
o que celebramos neste sacramento.
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.

Esta semana, somos convidados a retomar muitas vezes
a oração do Salmo 18, a cantar este louvor da lei do Senhor.
É um convite a reler e meditar os «dez mandamentos»
que têm algo a dizer-nos e a revelar-nos de Deus,
que só quer a nossa felicidade.

Pres – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


