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4.º Domingo da Quaresma
Ano B

A alegria da CruzA alegria da Cruz
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IV Domingo da Quaresma
(A alegria pela Cruz)

1.ª Leit. –  2 Cr 36, 14-16. 19-23;
Salmo – Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6;
2.ª Leit. –  Ef 2, 4-10;
Evangelho – Jo 3, 14-21.

A liturgia do 4.º Domingo da Quaresma garante-nos que Deus nos ofere-

ce, de forma totalmente gratuita e incondicional, a vida eterna.

A primeira leitura diz-nos que, quando o homem prescinde de Deus e

escolhe caminhos de egoísmo e de auto-suficiência, está a construir um futuro

marcado por horizontes de dor e de morte. No entanto, diz o autor do Livro

das Crónicas, Deus dá sempre ao seu Povo outra possibilidade de recomeçar,

de refazer o caminho da esperança e da vida nova.

A segunda leitura ensina que Deus ama o homem com um amor total,

incondicional, desmedido; é esse amor que levanta o homem da sua condição

de finitude e debilidade e que lhe oferece esse mundo novo de vida plena e de

felicidade sem fim que está no horizonte final da nossa existência.

No Evangelho, João recorda-nos que Deus nos amou de tal forma que

enviou o seu Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna.

Somos convidados a olhar para Jesus, a aprender com Ele a lição do amor

total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e do dom da vida. É esse o

caminho da salvação, da vida plena e definitiva.
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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 misericórdia,  que, pelo vosso Filho,

realizais admiravelmente a reconciliação do género humano,
concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso,
a fim de caminhar alegremente
para as próximas solenidades pascais.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Segundo Livro das Crónicas     (2 Cr 36, 14-16.19-23)

A indignação e a misericórdia do Senhor

manifesta-se no exílio e na libertação do povo

Naqueles dias,

todos os príncipes dos sacerdotes e o povo

multiplicaram as suas infidelidades,

imitando os costumes abomináveis das nações pagãs,

e profanaram o templo

que o Senhor tinha consagrado para Si em Jerusalém.

O Senhor, Deus de seus pais,

desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros,

pois queria poupar o povo e a sua própria morada.

Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus,

desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas,

a tal ponto que deixou de haver remédio,

perante a indignação do Senhor contra o seu povo.
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Os caldeus incendiaram o templo de Deus,

demoliram as muralhas de Jerusalém.

Lançaram fogo aos seus palácios

e destruíram todos os objectos preciosos.

O rei dos caldeus deportou para Babilónia

todos os que tinham escapado ao fio da espada;

e foram escravos deles e de seus filhos,

até que se estabeleceu o reino dos persas.

Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias:

«Enquanto o país não descontou os seus sábados,

esteve num sábado contínuo,

durante todo o tempo da sua desolação,

até que se completaram setenta anos».

No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia,

para se cumprir a palavra do Senhor,

pronunciada pela boca de Jeremias,

o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia,

que mandou publicar, em todo o seu reino,

de viva voz e por escrito,

a seguinte proclamação:

«Assim fala Ciro, rei da Pérsia:

O Senhor, Deus do Céu,

deu-me todos os reinos da terra

e Ele próprio me confiou o encargo

de Lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá.

Quem de entre vós fizer parte do seu povo

ponha-se a caminho

e que Deus esteja com ele».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 136 (137), 1-2.3.4-5.6 (R. 6a)

Refrão: Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,
fique presa a minha língua.

Sobre os rios de Babilónia nos sentámos a chorar,
com saudades de Sião.
Nos salgueiros das suas margens,
dependurámos nossas harpas.

Aqueles que nos levaram cativos
queriam ouvir os nossos cânticos
e os nossos opressores uma canção de alegria:
«Cantai-nos um cântico de Sião».

Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor
em terra estrangeira?
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém,
esquecida fique a minha mão direita.

Apegue-se-me a língua ao paladar,
se não me lembrar de ti,
Se não fizer de Jerusalém
a maior das minhas alegrias.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios  (Ef 2, 4-10)

Mortos por causa dos nossos pecados, salvos pela graça

Irmãos:

Deus, que é rico em misericórdia,

pela grande caridade com que nos amou,

a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados,

restituiu-nos à vida em Cristo

– é pela graça que fostes salvos –

e com Ele nos ressuscitou

e nos fez sentar nos Céus com Cristo Jesus,

para mostrar aos séculos futuros

a abundante riqueza da sua graça

e da sua bondade para connosco, em Cristo Jesus.

De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé.

A salvação não vem de vós: é dom de Deus.

Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar.

Na verdade, nós somos obra sua,

criados em Cristo Jesus,

em vista das boas obras que Deus de antemão preparou,

como caminho que devemos seguir.
Palavra do Senhor

 Aclamação ao Evangelho
(Jo 3, 16)

Refrão: Grandes e admiráveis, Senhor, são as Vossas obras!

Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho Unigénito;
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.

Refrão: Grandes e admiráveis, Senhor, são as Vossas obras!
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 3, 14-21)

«Deus enviou o seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele»

Naquele tempo,

disse Jesus a Nicodemos:

«Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,

também o Filho do homem será elevado,

para que todo aquele que acredita n’Ele

não pereça, mas tenha a vida eterna.

Porque Deus não enviou o Filho ao mundo

para condenar o mundo,

mas para que o mundo seja salvo por Ele.

Quem acredita n’Ele não é condenado,

mas quem não acredita já está condenado,

porque não acreditou

no nome do Filho Unigénito de Deus.

E a causa da condenação é esta:

a luz veio ao mundo

e os homens amaram mais as trevas do que a luz,

porque eram más as suas obras.

Todo aquele que pratica más acções

odeia a luz e não se aproxima dela,

para que as suas obras não sejam denunciadas.

Mas quem pratica a verdade

aproxima-se da luz,

para que as suas obras sejam manifestas,

pois são feitas em Deus.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
"Alegra-te, Jerusalém! Reuni-vos, vós todos que a amais; vós que estais

tristes, exultai de alegria! Saciai-vos com a abundância de suas
consolações" (Is 66,10s). Estas palavras de Isaías dão o tom da liturgia deste
Domingo, chamado pela liturgia de Domingo Laetare – Domingo "Alegra-
te!" No meio da Quaresma, a meio do caminho para a celebração da
Ressurreição do Senhor, a Igreja convida-nos à alegria pela aproximação da
Páscoa. Daí hoje a cor rosa.

"Alegra-te, Jerusalém!" – Jerusalém é a Igreja, é o Povo santo de Deus;
o novo Israel, é cada um de nós... Alegremo-nos, apesar das tristezas da vida,
apesar da consciência dos nossos pecados! Alegremo-nos, porque a
misericórdia do Senhor é maior que nossa miséria humana!

Como o povo da Antiga Aliança, também nós tantas vezes somos infiéis -
já devíamos ter visto isso claramente nesta altura da Quaresma! É trágico, na
primeira leitura, o resumo que o Livro das Crónicas traçou da história de
Israel: "Todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas
infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. Mas
eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras
e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio, perante
a indignação do Senhor contra o seu povo". Com estas palavras
dramáticas, o Autor sagrado explica-nos o motivo do terrível e doloroso exílio
da Babilónia: Israel fez pouco de Deus, virou-lhe as costas; por isso mesmo,
foi expulso do aconchego do Senhor na Terra que lhe fora prometida, perdeu
a liberdade, o Templo, a Cidade Santa, e tornou-se escravo no Exílio de
Babilónia. Aqui aparece toda a gravidade do pecado, que provoca a ira de
Deus! É sempre essa a consequência do pecado: o exílio do coração, a
escravidão da vida! A Sagrada Escritura ensina-nos que Deus nunca faz pouco
do nosso pecado, nunca passa a mão na nossa cabeça, jamais faz de conta
que não pecamos! Jamais despensa, de modo leviano, as nossas infidelidades!
E porquê? Porque realmente nos ama, nos leva a sério, olha para nós! Ora, o
pecado, afastando-nos de Deus, desfigura-nos e faz-nos perder o rumo e o
sentido da existência. Por isso mesmo, causa a ira de Deus! Pois bem, o
Senhor levou, então, o seu povo para o terrível deserto do Exílio para corrigi-
lo e fazê-lo voltar de todo o coração para Aquele que é o seu único bem, a sua
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verdadeira riqueza – aquele que é o seu Deus! É por misericórdia que ele
corrige Israel, por misericórdia que nos corrige: "Pois o Senhor não rejeita
para sempre: se ele aflige, ele se compadece, segundo sua grande
bondade. Pois não é de bom grado que ele humilha e que aflige os filhos
do homem" (Lm 3,31-33). Deus é amor e misericórdia. A leitura do Livro das
Crónicas mostrou-nos que, uma vez Israel convertido, corrigido, o Senhor fá-
lo voltar para a Terra sempre prometida. Sim, efetivamente, "não é de bom
grado que ele humilha e que aflige os filhos do homem".

Esta mesma ideia, que tantas vezes aparece no Antigo Testamento, cumpre-
se de modo definitivo em Cristo Jesus. Hoje, o Senhor, com palavras
comoventes, explica a Nicodemos a sua missão: "Deus amou tanto o mundo
que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita
n'Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por Ele". Porque "estávamos mortos por causa dos nossos pecados",
Deus, na sua imensa misericórdia, deu-nos a vida no seu Filho único. Vede,
irmãos: há duas realidades que são bem concretas na nossa existência. Primeiro,
a realidade do nosso pecado. Nesta metade do caminho quaresmal, é preciso
que tenhamos a coragem de reconhecer que somos pecadores, que temos
profundas quebras interiores, paixões desordenadas, desejos desencontrados
que combatem em nós... Quantas incoerências, quantos ouvidos surdos para
Deus e para os outros, quantas resistências à graça, quantas máscaras! A
humanidade é isso! Não somos bons! Somos todos feridos, todos doentes,
todos pecadores, todos necessitamos da salvação! Mas, ao lado desta realidade
tão triste, há uma outra: Deus não se cansa de nós; estende-nos a mão para
nos libertar e nos salvar! Essa mão estendida é o seu Filho Jesus! Deus amou
tanto o mundo, levou-nos tão a sério, que entregou o seu Filho, o Amado, o
Único, o Santo! Grande o nosso pecado, imensa a misericórdia de Deus em
Cristo; grandes as nossas trevas, imensa a Luz de Deus que nelas brilhou em
Cristo; grande o nosso egoísmo; imenso o amor de Deus manifestado em
Cristo; grande a nossa morte; imensa a Vida que nos foi dada em Cristo
Jesus!

A grande tentação da nossa época é fazer pouco de Deus e, cinicamente,
mascarar o nosso pecado. Quantos cristãos adulteram, roubam, abortam,
negligenciam os seus deveres para com Deus e para com a Igreja, desobedecem
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aos mandamentos…, e não estão aqui? É um espírito de descrença, de falta
de atenção e delicadeza para com o Senhor. Vemos isso em tanta gente de
Igreja... Aqueles que nos corrigem são chamados logo de reacionários,
fechados, sem misericórdia, duros, insensíveis para o mundo atual... E no entanto,
a Palavra do Senhor é clara: é necessário que fixemos o olhar em Cristo que
se entregou por nós e reconheçamos a gravidade e a realidade do nosso pecado!
Volta, Israel! Volta, Igreja de Cristo! Volta, povo do Senhor! Voltemos, irmãos
e irmãs! Em Cristo Jesus, nosso Salvador, "Deus quis mostrar a incomparável
riqueza da sua graça!" Não brinquemos com o amor de Deus, não recebamos
em vão a sua correção!

Recordemos que hoje, no Evangelho, após mostrar o imenso amor de Deus
pelo mundo, a ponto de entregar o Filho amado, Jesus previne-nos duramente:
"Quem acredita n'Ele não é condenado, mas quem não acredita já está
condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus". Ora,
acreditar no nome de Jesus não é aderir a uma teoria, mas levá-lo a sério na
vida pelo esforço contínuo de conversão à sua Pessoa divina e à sua Palavra
santa! Crede, irmãos, crede, irmãs! Crede não com palavras vãs! Crede com
o afeto… crede com o coração… crede com os lábios… mas, sobretudo,
crede com as mãos… crede com as atitudes, crede com a prática da vossa
vida! De verdade creremos na medida em que de verdade nos abrirmos para
a sua luz; pois "a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas
obras".

Que o Senhor nos dê a graça de vermos os nossos pecados, reconhecê-los
humildemente e confessá-los sinceramente, para celebrarmos verdadeiramente
a Páscoa que se aproxima e dela participar eternamente na glória do céu.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

"Deus amou de tal modo o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito
para que todo o que n'Ele crê não morra,
mas tenha a vida eterna".
Apoiados no grande amor que Deus nos tem
oremos pela Igreja e por todos os homens,
dizendo confiadamente:

«Renovai-nos, Senhor, no Vosso Espírito»
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1. Para que as Igrejas cristãs de todo o mundo
sejam guiadas pelo Espírito do Senhor,
façam penitência e se convertam ao Evangelho,
oremos, irmãos.

2. Para que este mundo não rejeite os mensageiros
que Deus lhe envia sem cessar,
e preste ouvidos às palavras dos profetas,
oremos, irmãos.

3. Para que neste tempo santo da Quaresma
os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo
e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus,
oremos, irmãos.

4. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes,
ponham toda a sua esperança no Senhor,
e acreditem que Jesus veio salvar-nos,
oremos, irmãos.

5. Para que a nossa assembleia dominical
dê graças pelo dom da salvação
que Deus nos oferece em Jesus Cristo,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que ouvis as orações dos vossos servos,
afastai as trevas que nos cercam,
fazei brilhar a luz do vosso Filho
e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa.
Ele 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. – Ao apresentarmos com alegria
estes dons de vida eterna,

humildemente Vos pedimos, Senhor,
a graça de os celebrar com verdadeira fé
e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo.
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,
Deus de ternura e de bondade,
nós Vos damos graças,
pois a vossa misericórdia é sem media,
e o vosso amor é sem fim.
Vós não Vos cansastes de perdoar
e de enviar mensageiros da vossa palavra,
para revelar a vossa vontade salvadora.
Por fim, mandastes-nos o vosso Filho único
para que, lá onde abundava o pecado,
superabundasse a vossa graça,
através da sua palavra e da sua vida,
oferecida na cruz, para vossa glória e nossa salvação.
Com a sua cruz de suplício,
tornada gloriosa pela sua ressurreição,
Ele ilumina os caminhos da nossa vida,
e anuncia um mundo novo,
onde as trevas não vencerão;
e onde nos é dado, em primícias,
saborear a alegria de uma nova e eterna Aliança.
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. – 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 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
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que recomendamos à vossa misericórdia,
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. – 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, do desânimo e do pecado;
não olheis às nossas faltas
e perdoai-as pela Vossa misericórdia;
enchei-nos do Vosso amor,
e que a Vossa luz seja guia
para os nossos passos sobre esta terra,
enquanto esperamos 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,
Vós que restaurais o que está destruído;
Vós que fazeis viver o que está morto;
Vós que iluminais o que está nas trevas:
vinde hoje dar ao Vosso povo
a esperança e a paz que promotestes,
segundo a 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. – Senhor nosso Deus,

luz de todo o homem que vem a este mundo,
iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça,
para que pensemos sempre no que Vos é agradável
e Vos amemos de todo o coração.

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 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 olhar para a CRUZ.
Nela se eleva Jesus...
e  nós somos convidados a erguer os olhos para:
O olhar...
O escutar...
e seguir o seu exemplo...
acolher a sua paz e a sua vida...
Ele não veio para condenar o mundo,
...mas para o salvar.

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


