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I Domingo da Quaresma
Ano C
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I Domingo da Quaresma
(Amai os inimigos)

1.ª Leit. – Deut 26, 4-10;
Salmo – Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Rom 10, 8-13;
Evangelho –  Lc 4, 1-13.

No início da Quaresma, a Palavra de Deus apela a repensar as

nossas opções de vida e a tomar consciência dessas “tentações” que

nos impedem de renascer para a vida nova, para a vida de Deus.

A primeira leitura convida-nos a eliminar os falsos deuses em quem

às vezes apostamos tudo e a fazer de Deus a nossa referência funda-

mental. Alerta-nos, na mesma lógica, contra a tentação do orgulho e da

auto-suficiência, que nos levam a caminhos de egoísmo e de desumani-

dade, de desgraça e de morte.

O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as opções de

Jesus. Lucas sugere que Jesus recusou radicalmente um caminho de

materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o plano de Deus não passava

pelo egoísmo, mas pela partilha; não passava pelo autoritarismo, mas

pelo serviço; não passava por manifestações espectaculares que im-

pressionam as massas, mas por uma proposta de vida plena, apresenta-

da com simplicidade e amor. É claro que é esse caminho que é sugerido

aos que seguem Jesus.

A segunda leitura convida-nos a prescindir de uma atitude arro-

gante e auto-suficiente em relação à salvação que Deus nos oferece: a

salvação não é uma conquista nossa, mas um dom gratuito de Deus. É

preciso, pois, “converter-se” a Jesus, isto é, reconhecê-lo como o “Se-

nhor” e acolher no coração a salvação que, em Jesus, Deus nos propõe.
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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.

Depois de uma breve introdução pode neste momento fazer-se a Imposição
das Cinzas, tendo em conta os que não puderam participar na celebração
de Quarta-feira de Cinzas.

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. – Oremos:

Concedei-nos, Deus omnipotente,
que, pela observância quaresmal,
alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo
e a nossa vida seja dele um digno testemunho.
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 Deuteonómio      (Deut 26, 4-10)

A profissão de fé do povo eleito.

Moisés falou ao povo, dizendo:
«O sacerdote receberá da tua mão
as primícias dos frutos da terra
e colocá-las-ás diante do altar do Senhor teu Deus.
E diante do Senhor teu Deus, dirás as seguintes palavras:
‘Meu pai era um arameu errante,
que desceu ao Egipto com poucas pessoas,
e aí viveu como estrangeiro
até se tornar uma nação grande, forte e numerosa.
Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos
e sujeitaram-nos a dura escravidão.
Então invocámos o Senhor Deus dos nossos pais
e o Senhor ouviu a nossa voz,
viu a nossa miséria, o nosso sofrimento
e a opressão que nos dominava.
O Senhor fez-nos sair do Egipto
com mão poderosa e braço estendido,
espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios.
Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra,
uma terra onde corre leite e mel.
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E agora venho trazer-Vos as primícias dos frutos da terra
que me destes, Senhor’.
Então colocarás diante do Senhor teu Deus
as primícias dos frutos da terra
e te prostrarás diante do Senhor teu Deus.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 90 (91), 1-2.10-15 (R. cf. 15b

Refrão: Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade.

Tu que habitas sob a protecção do Altíssimo
e moras à sombra do Omnipotente,
Diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e a minha cidadela:
meu Deus, em Vós confio».

Nenhum mal te acontecerá
nem a desgraça se aproximará da tua tenda,
porque Ele mandará aos seus Anjos
que te guardem em todos os teus caminhos.

Na palma das mãos te levarão,
para que não tropeces em alguma pedra.
Poderás andar sobre víboras e serpentes,
calcar aos pés o leão e o dragão.
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Porque em Mim confiou, hei-de salvá-lo;
hei-de protegê-lo, pois conheceu o meu nome.
Quando Me invocar, hei-de atendê-lo,
estarei com ele na tribulação,
hei-de libertá-lo e dar-lhe glória.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 10, 8-13)

Profissão de fé dos que crêem em Cristo

Que diz a Escritura?
«A palavra está perto de ti,
na tua boca e no teu coração».
Esta é a palavra da fé que nós pregamos.
Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor
e se acreditares no teu coração
que Deus O ressuscitou dos mortos,
serás salvo.
Pois com o coração se acredita para obter a justiça
e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação.
Na verdade, a Escritura diz:
«Todo aquele que acreditar no Senhor
não será confundido».
Não há diferença entre judeu e grego:
todos têm o mesmo Senhor,
rico para com todos os que O invocam.
Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 4, 4b)

Refrão: Louvor a Vós, Rei da eterna Glória!...

Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.

Refrão: Louvor a Vós, Rei da eterna Glória!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 4, 1-13)

"Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado"

Naquele tempo,
Jesus, cheio do Espírito Santo,
retirou-Se das margens do Jordão.
Durante quarenta dias,
esteve no deserto, conduzido pelo Espírito,
e foi tentado pelo diabo.
Nesses dias não comeu nada
e, passado esse tempo, sentiu fome.
O diabo disse-lhe:
«Se és Filho de Deus,
manda a esta pedra que se transforme em pão».
Jesus respondeu-lhe:
«Está escrito:
‘Nem só de pão vive o homem».
O diabo levou-O a um lugar alto
e mostrou-Lhe num instante todos os reinos da terra
e disse-Lhe:
«Eu Te darei todo este poder e a glória destes reinos,
porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser.
Se Te prostrares diante de mim, tudo será teu».
Jesus respondeu-lhe:
«Está escrito:
‘Ao Senhor teu Deus adorarás,
só a Ele prestarás culto’».
Então o demónio levou-O a Jerusalém,
colocou-O sobre o pináculo do Templo
e disse-Lhe:
«Se és Filho de Deus,
atira-te daqui abaixo,
porque está escrito:
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‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito,
para que te guardem’;
e ainda: ‘Na palma das mãos te levarão,
para que não tropeces em alguma pedra’».
Jesus respondeu-lhe: «Está mandado:
‘Não tentarás o Senhor teu Deus’».
Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação,
retirou-Se da presença de Jesus, até certo tempo.

Palavra da Salvação
Proposta de Reflexão Homilética

Neste início de Quaresma, a liturgia faz-nos pensar na Páscoa.
Isto porque o tempo quaresmal não é um fim em si mesmo, mas é
caminho de luta e combate espiritual para bem celebrarmos, com o
coração dilatado, a Páscoa do Senhor, maior a de todas as festas cristãs.

A primeira leitura, do livro do Deuteronómio, apresenta-nos o
rito de oferta das primícias da colheita: ao apresentar a Deus o fruto da
terra, o israelita piedoso confessava que pertencia a um povo de
estrangeiros e peregrinos, vindos do Pai Jacó, que não passava de um
arameu errante. O israelita fiel recordava diante de Deus a história de
Israel, história de escravidão e de libertação: “Meu pai era um arameu
errante, que desceu ao Egito... Ali se tornou um povo grande, forte

e numeroso. Os egípcios oprimiram-nos. Clamamos ao Senhor... e
o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão... E o Senhor
tirou-nos do Egito... E conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta
terra... Por isso eu trago os primeiros frutos da terra que tu me
deste, Senhor”. Éramos ninguém e o Senhor libertou-nos, deu-nos uma
vida nova – eis o resumo da história e da experiência de Israel! Esta é
também a nossa experiência, como Igreja, Novo Israel: “Se com a tua
boca confessares Jesus como Senhor e, no teu coração creres que

Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo”. Também a nossa história
é de libertação: éramos escravos, todos nós, do grande Faraó, o Pecado
que nos destrói e destrói o mundo. Mas Deus enviou o Seu Filho numa
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carne de pecado (numa natureza sujeita às consequências do pecado):
Ele desceu a este mundo e entrou na nossa miséria, até à morte, a
nossa morte. Deus arrancou-O da morte; ressuscitou-O e fez d'Ele
Senhor e Cristo; quem acreditar n’Ele e O confessar como Senhor na
sua vida, encontra a salvação; encontra um novo modo de viver, encontra
a paz, encontra já agora a comunhão com Deus e, depois, a Vida eterna!
Assim como Israel nasceu da Páscoa do deserto, a Igreja nasceu da
Páscoa de Cristo. Israel era escravo, atravessou o mar e o deserto e
tornou-se um povo livre para o Senhor. Nós éramos escravos, éramos
ninguém, atravessamos as águas do Batismo com Cristo, e ainda que
caminhemos neste deserto da vida, somos um povo livre para o Senhor
nosso Deus.

O tempo da Quaresma prepara-nos para celebrar este mistério
tão grande! Recordemos que a ressurreição de Cristo é causa da nossa
ressurreição, é motivo da nossa comunhão com Deus, é a razão da
nossa fé cristã! Ainda no domingo passado (o V do Tempo Comum),
São Paulo dizia abertamente: “Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras” (1Cor 15,11) para que não seja vã a nossa fé.

Neste tempo quaresmal, a Igreja quer preparar-nos para a santa
Páscoa, para que revivamos em nós, pessoal e comunitariamente, a
libertação que Cristo nos trouxe com a sua vitória. Por isso, a Quaresma
é um tempo de combate espiritual e de luta contra o pecado. É tempo
dum sério exame de consciência e de reorientação da nossa adesão a
Cristo. Só assim atravessaremos o deserto dos quarenta dias rumo à
Terra Prometida da Páscoa de Cristo, que se torna a nossa Páscoa. O
nosso caminho quaresmal recorda e celebra tantas quaresmas: a do
dilúvio, quando durante quarenta dias e quarenta noites o JHWH
purificou a terra e a humanidade; a de Moisés, que durante quarenta
dias e quarenta noites jejuou e orou sobre o Sinai para encontrar o
Senhor que lhe daria a Lei; a de Israel, que caminhou no deserto durante
quarenta anos; a do profeta Elias, que caminhou quarenta dias pelo
deserto rumo ao Horeb, monte de Deus; a quaresma de Jesus, que
antes de iniciar publicamente o Seu ministério, jejuou e orou quarenta
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dias e quarenta noites. Este é o caminho de Deus e o nosso caminho:
caminho de combate espiritual, de busca de Deus, de luta interior, de
conversão! Sem Quaresma ninguém celebra verdadeiramente a Páscoa
do Senhor!

O evangelho de hoje, apresentando-nos as tentações de Jesus,
ensina-nos a combater: Ele venceu Satanás, onde Israel fora vencido:
Israel pecou contra Deus murmurando por pão; Jesus abandonou-
se ao Pai e venceu; Israel pecou adorando o bezerro de ouro; Jesus
venceu recusando dobrar os joelhos diante da proposta de Satanás;
Israel pecou tentando a Deus em Massa e Meriba; Jesus rejeitou
colocar Deus à prova. Nas tentações de Cristo estão simbolizadas as
nossas tentações: a concupiscência da carne (o prazer e a satisfação
desregrada dos sentidos), a concupiscência dos olhos (a riqueza e o
apego aos bens materiais) e a soberba da vida (o poder e o orgulho
autossuficiente e dominador). Ora, Jesus foi tentado como nós,
tentado por nossa causa, por nosso amor. Ele foi tentado como nós,
para que nós vençamos como Ele! Ele foi tentado não só naqueles
quarenta dias. O evangelho diz que “terminada toda a tentação, o
diabo afastou-se de Jesus, até certo tempo”. A tentação de Jesus foi
até à cruz, quando Ele, no combate final, colocou toda a vida nas mãos
do Pai e pelo Pai foi ressuscitado, tornando-se causa de vida e
ressurreição para nós, que n'Ele acreditamos, que O seguimos, que O
proclamamos ressuscitado.

Viver com seriedade o tempo quaresmal é colocar-se
espiritualmente a caminho para crescer naquele conhecimento interior
de Jesus, conhecimento saboroso, conhecimento ungido pelo Santo
Espírito, conhecimento que ultrapassa de muito o simples conhecimento
exterior adquirido pelo estudo. Deste conhecimento falou-nos a oração
coleta da Missa de hoje, onde pedíamos a Deus “que ao longo desta
Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e
corresponder ao seu amor por uma vida santa”.

Neste tempo quaresmal acrescentemos algo ao que já rezamos:
quem sabe um salmo a mais por dia, a via-sacra às sextas-feiras...
Recordemos que a oração abre-nos para Deus, faz-nos de verdade
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deixar que Deus seja Deus na nossa vida! Procuremos também levar a
sério a penitência corporal, sobretudo a abstinência de algum alimento.
Sem renúncia a algum alimento, não há Quaresma de modo algum! A
abstinência e o jejum, recordam-nos que não vivemos por nós mesmos,
mas recebemos a vida como um dom de Deus! Depois, a esmola, isto é,
a caridade fraterna: se abrimos o coração ao Senhor, como poderíamos
não abri-lo também aos irmãos, sobretudo aos mais pobres, sejam de
quais pobrezas forem!

Caminhemos neste tempo santo rumo à Páscoa; usemos como
armas de combate, no caminho quaresmal, a oração, a penitência e a
esmola do amor fraterno para que, no final do caminho, sejamos mais
conformes à imagem de Cristo Jesus ressuscitado, nosso Senhor e Deus,
vencedor do Maligno e da morte, a quem seja dada a glória pelos séculos
dos séculos.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

oremos pela Igreja e pelo mundo
para que saibam resistir a Satanás,
e para que a resposta que Jesus lhe deu:
“Nem só de pão vive o homem”,
“só a Deus adorarás”, “não tentarás o Senhor”,
seja também a nossa resposta em toda a vida.
Digamos humildemente:

«Renovai, Senhor, o Vosso povo»

1. Pelo Papa e pelos bispos a ele unidos,
para que a Palavra que é viva e eficaz,
os sustente, os encoraje e lhes dê força,
oremos, irmãos.

2. Por todos aqueles que são tentados pelo poder,
pelo dinheiro, pela violência e pela maldade,
para que lhes saibam resistir com fortaleza,
oremos, irmãos.

3. Pelos emigrantes e estrangeiros maltratados
e pelos que vivem errantes e sem pátria,
para que o Senhor os defenda dos perigos,
oremos, irmãos.
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4. Por todos os homens e mulheres que crêem em Deus
e pelos que O procuram de todo o coração,
para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem,
oremos, irmãos.

5. Pelos cristãos e pelos vários movimentos da nossa paróquia,
para que se deixem conduzir pelo Espírito,
na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres,
oremos, irmãos

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
escutai as súplicas dos vosso filhos
que Vos querem servir e adorar,
e em comunhão com Jesus, que foi tentado,
e com a multidão de tantos homens
que acreditam n'Ele e que O amam,
permiti que saibamos proclamar
que só Vós sois nosso Deus e nosso Pai.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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.
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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. – Fazei que a nossa vida, Senhor,

corresponda à oferta das nossas mãos,
com a qual damos início à celebração
do tempo santo da Quaresma.
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,
por Cristo nosso Senhor.
Jejuando durante quarenta dias,
Ele santificou a observância quaresmal
e, triunfando das insídias da antiga serpente,
ensinou-nos a vencer as tentações do pecado,
para que, celebrando dignamente o mistério pascal,
passemos um dia à Páscoa eterna.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,

olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,

a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo ✠  ✠  ✠  ✠  ✠ e Sangue
do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.

Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.

Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-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,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho, de novo Vos deu graças
e entregou-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 o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.

Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa N e o nosso Arcebispo N.

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
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para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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. – Ao entrarmos na Quaresma, peçamos a Deus a força

para resistirmos ao mal e ficarmos fiéis ao seu amor.

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 justiça e paz ao nosso tempo.
Pelo Vosso Espírito,
tornai-nos livres diante das tentações,
e fortes nas provações desta vida.
Ajudai-nos a esperar,
na vigilância e na fidelidade,
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que dissestes que o Vosso alimento

 é fazer a vontade do Vosso Pai, que está nos céus:
 dai a todos os homens a força interior
 para só em Deus confiarem e só a Ele servirem,
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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Saciados com o pão do Céu,

que alimenta a fé, confirma a esperança
e fortalece a caridade,
nós Vos pedimos, Senhor:
ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida,
e a alimentar-nos de toda a palavra
que da vossa boca nos vem.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

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

R.: Amén.

Pres – O Senhor ilumine os vossos pensamentos
com a luz da palavra divina
para que possais alcançar a felicidade eterna.

R.: Amén.

Pres – Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo,
para que tomeis parte na herança dos Santos, no Céu.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e     ✠     Espírito Santo!

R.: Amén.

Jesus não escolhe partir para o deserto.
É conduzido pelo Espírito Santo.
Também nós não escolhemos viver no coração deste mundo
em que Deus se tornou desinteressante.
Por causa de Jesus sabemos que a travessia do deserto é possível.
O seu Espírito acompanha-nos
e apoia as nossas escolhas de crentes.
“Acredita no teu coração…”,
diz-nos Paulo na Carta aos Romanos.
A Quaresma é convite a reavivar a nossa esperança
e a testemunharmos a nossa fé
dentro da Barca com Jesus.

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


