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1.º Domingo da Quaresma
Ano B

Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende – 2009

Convertei-vos...Convertei-vos...
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I Domingo da Quaresma
(O Deserto: convite à conversão)

1.ª Leit. – Gen 9, 8-15;
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 18-22;
Evangelho – Mc 1, 12-15.

No primeiro Domingo do Tempo da Quaresma, a liturgia garante-nos que
Deus está interessado em destruir o velho mundo do egoísmo e do pecado e
em oferecer aos homens um mundo novo de vida plena e de felicidade sem
fim.

A primeira leitura é um extracto da história do dilúvio. Diz-nos que Jahwéh,
depois de eliminar o pecado que escraviza o homem e que corrompe o mundo,
depõe o seu “arco de guerra”, vem ao encontro do homem, faz com ele uma
Aliança incondicional de paz. A acção de Deus destina-se a fazer nascer uma
nova humanidade, que percorra os caminhos do amor, da justiça, da vida ver-
dadeira.

No Evangelho, Jesus mostra-nos como a renúncia a caminhos de egoísmo
e de pecado e a aceitação dos projectos de Deus está na origem do nascimen-
to desse mundo novo que Deus quer oferecer a todos os homens (o “Reino de
Deus”). Aos seus discípulos Jesus pede – para que possam fazer parte da
comunidade do “Reino” – a conversão e a adesão à Boa Nova que Ele pró-
prio veio propor.

Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de Pedro recorda que, pelo
Baptismo, os cristãos aderiram a Cristo e à salvação que Ele veio oferecer.
Comprometeram-se, portanto, a seguir Jesus no caminho do amor, do serviço,
do dom da vida; e, envolvidos nesse dinamismo de vida e de salvação que
brota de Jesus, tornaram-se o princípio de uma nova humanidade.
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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. – 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 Génesis (Gn 9,8-15)

A aliança de Deus com Noé, salvo das águas do dilúvio.

Deus disse a Noé e a seus filhos:
«Estabelecerei a minha aliança convosco,
com a vossa descendência
e com todos os seres vivos que vos acompanham:
as aves, os animais domésticos,
os animais selvagens que estão convosco,
todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra.
Estabelecerei convosco a minha aliança:
de hoje em diante
nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio
e nunca mais um dilúvio devastará a terra».
Deus disse ainda:
«Este é o sinal da aliança que estabeleço convosco
e com todos os animais que vivem entre vós,
por todas as gerações futuras:
farei aparecer o meu arco sobre as nuvens
e aparecer nas nuvens o arco,
recordarei a minha aliança convosco
e com todos os seres vivos
e nunca mais as águas formarão um dilúvio
para destruir todas as criaturas».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 24 (25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R. cf. 10)

Refrão: Todos os vossos caminhos, Senhor,
são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança.

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.
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Leitura da Primeira Carta de S. Pedro    (1 Pe 3,18-22)
«O Baptismo que agora vos salva»

Caríssimos:
Cristo morreu uma só vez pelos pecados
– o Justo pelos injustos –
para vos conduzir a Deus.
Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.
Foi por este Espírito que Ele foi pregar
aos espíritos que estavam na prisão da morte
e tinham sido outrora rebeldes,
quando, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência,
enquanto se construía a arca,
na qual poucas pessoas, oito apenas,
se salvaram através da água.
Esta água é figura do Baptismo que agora vos salva,
que não é uma purificação da imundície corporal,
mas o compromisso para com Deus
de uma boa consciência;
ele vos salva pela ressurreição de Jesus Cristo,
que subiu ao Céu e está à direita de Deus,
tendo sob o seu domínio
os Anjos, as Dominações e as Potestades.

Palavra do Senhor

 Aclamação ao Evangelho
(Mt 4,4b)

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

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

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo Senhor.
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 1,11-15)

«Era tentado por Satanás e os Anjos serviam-n’O»

Naquele tempo,

o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto.

Jesus esteve no deserto quarenta dias

e era tentado por Satanás.

Vivia com os animais selvagens e os Anjos serviam-n’O.

Depois de João ter sido preso,

Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo:

«Cumpriu-se o tempo

e está próximo o reino de Deus.

Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Eis-nos chegados à Quaresma: dias de oração, penitência, esmola, combate
aos vícios e leitura espiritual. Estes dias tão intensos preparam-nos para as
alegrias da Páscoa do Senhor. Estejamos atentos, pois não celebrará bem a
Páscoa da Ressurreição quem não combater bem nos dias roxos da Quaresma.

A Palavra que o Senhor nos dirige já neste Primeiro Domingo é uma séria
advertência neste sentido. A leitura do Génesis mostrou-nos como Deus é
cheio de boas intenções e bons sentimentos em relação a nós: depois de ter
lavado todo pecado da terra pelo dilúvio, misericordiosamente,  Deus fez aliança
com toda a humanidade e com todas as criaturas: “Eis que vou estabelecer
a minha aliança convosco e com todos os seres vivos! Nunca mais criatura
alguma será exterminada pelas águas do dilúvio.” E, de modo poético,
comovente, o Senhor colocou no céu o seu arco, o arco-íris, como sinal de paz,
de ponte que liga a criatura ao Criador: “Ponho o meu arco nas nuvens,
como sinal de aliança entre mim e a terra!” Com esta imagem tão sugestiva,
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a Sagrada Escritura diz-nos que os pensamentos do Senhor em relação a nós
são de paz e salvação. Podemos rezar como o Salmista: “Mostrai-me, ó
Senhor, vossos caminhos; sois o Deus da minha salvação! Recordai,
Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa salvação, que são eternas! O
Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores!”

Se já a aliança após o dilúvio revelava a benignidade do coração de Deus,
é em Cristo que tal bondade, tal misericórdia, tal compaixão se nos revelam
totalmente: “Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o
justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus!” Não é este Mistério tão
grande que vamos celebrar na Páscoa? Nosso Senhor, morto na sua natureza
humana, isto é, morto na carne, foi justificado, ressuscitado pelo Pai no Espírito
Santo para nos dar a salvação definitiva, selando conosco a aliança eterna, da
qual a de Noé era apenas uma prefiguração. Deus salvou-nos em Cristo,
dando-nos o seu Espírito Santo, recebido por nós nas águas do Batismo, que
purificam mais que as do dilúvio! Nunca esqueçamos: fomos lavados,
purificados, gerados de novo, no santo Batismo. Somos membros do povo da
nova e eterna aliança, somos uma humanidade nova, nascida “não da vontade
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus” (Jo 1,12). Somos o povo santo de Deus, povo resgatado pelo sangue de
Cristo, povo que vive no Espírito Santo que o Ressuscitado derramou sobre
nós. Uma grande miséria dos cristãos do nosso tempo é terem perdido a
consciência que somos um povo sagrado, vivendo entre os outros povos do
mundo. Portugueses, europeus, asiáticos, africanos... não importa: aqueles que
crêem em Cristo e n’Ele foram batizados, são a sua Igreja, são o povo santo
de Deus, congregado no Corpo do Senhor, para formar um só templo santo no
Espírito de Cristo! Somos um povo que vive entre os pagãos, um povo que
vive espalhado por toda a terra, Igreja dispersa pelo mundo inteiro, que deve
viver no mundo sem ser do mundo! A nossa miséria é querermos ser como
todo mundo, viver como todo mundo, pensar e agir como todo mundo. Isso é
trair a nossa vocação de povo sagrado, povo sacerdotal, povo que deve, com
a vida e a boca, cantar as maravilhas d’Aquele que nos chamou das trevas
para a sua luz admirável! (cf. 2Pd 2,9) Convertamo-nos! Sejamos dignos da
nossa vocação!
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Eis-nos chegados ao tempo da Quaresma! Somos convidados nestes dias
a retomar a consciência de ser este povo santo. E como fazê-lo? Como Jesus,
que passou quarenta dias no deserto em combate espiritual, sendo tentado por
Satanás. A Quaresma é um tempo de deserto, de provação, de combate
espiritual contra Satanás, o Pai da mentira, o enganador da humanidade. Sem
combate não há vitória e não há vida cristã de verdade! A Igreja, dá-nos as
armas para o combate: a oração, a penitência e a esmola. Que cada um
programe o que fazer a mais de oração. Há muitas possibilidades: rezar um
salmo todos os dias, rezar todo o saltério ao longo da Quaresma, fazer a via-
sacra às sextas-feiras (ou outro dia).

E a esmola, isto é, a caridade fraterna? Há tanto que se pode fazer: acolher
melhor quem bate à nossa porta, aproximarmo-nos de quem necessita da
nossa ajuda, reconciliarmo-nos com aqueles de quem nos afastamos...

A Igreja  diocesana procura também dar um tema e uma direção comunitária
à caridade fraterna, com o Contributo Penitencial. Neste ano, o nosso Contributo
Penitencial  terá duas finalidades: o Fundo Partilhar com Esperança (o
nosso Pão da Amizade), para que, à semelhança do grão de trigo (Jo 12,24),
continuemos a semear entusiasmo no coração das famílias necessitadas; e a
recuperação da igreja paroquial de Anissó, Vieira do Minho, destruída por um
incêndio quando estava a acabar de ser restaurada.

Finalmente, que ninguém se esqueça da confissão sacramental, para
celebrar dignamente a Páscoa do Senhor. Se alguém não se puder confessar
por se encontrar em situação irregular perante Cristo e a Igreja, que não se
sinta excluído!... Procure o sacerdote para uma direção espiritual, uma revisão
de vida, e peça uma bênção, que, certamente, não lhe será negada. Não é a
confissão, não permite o acesso à comunhão sacramental, mas é também um
modo medicinal de aliviar o coração e ajudar no caminho do Senhor!

O importante é que ninguém fique indiferente a mais esta oportunidade
que a misericórdia do Senhor nos concede! Só depois do combate no deserto
é que Jesus saiu para anunciar a Boa Nova do Reino. Também cada um de
nós, e a Igreja como um todo, só poderá testemunhar o Reino que Cristo nos
trouxe se tiver a coragem de enfrentar o deserto interior e combater o combate
da fé! Não recebamos em vão a graça de Deus! Que Ele, na sua imensa
misericórdia, nos conceda a todos uma santa Quaresma.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Neste primeiro domingo da Quaresma,
voltemo-nos para o Senhor nosso Deus,
que salvou Noé e os seus filhos
do dilúvio com que submergiu a terra,
e oremos pela Igreja e pelo mundo,
dizendo cheios de confiança:

«Renovai, Senhor, o Vosso povo»

1. Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e catecúmenos,
para que escutem o apelo feito a todos:
"Arrependei-vos e acreditai no Evangelho",
oremos ao Senhor.

2. Pelos homens que governam as nações,
para que não se deixem tentar pelo poder,
e estejam sempre ao lado dos mais fracos,
oremos ao senhor.

3. Pelos que vivem na solidão e na tristeza,
e pelos humilhados, desprezados e esquecidos,
para que em Deus encontrem o que procuram,
oremos ao Senhor.

4. Pelos cristãos que iniciaram a Quaresma,
para que, na oração, na partilha e no jejum,
se preparem para celebrar a santa Páscoa,
oremos ao senhor.

5. Por nós próprios e pela nossa comunidade (paroquial),
para que o Espírito nos faça sentir fome da Palavra
e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que fizestes uma aliança por todas as gerações
com a descendência de Noé
e com todos os seres vivos que há na terra,
concedei-nos, ao longo destes dias,
a graça de descobrir que só em Vós
se encontra a fonte da vida e do amor.
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. – 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.
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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,
por Jesus Cristo, Vosso Filho, nosso Senhor.
Ele, antes de encontrar as multidões
que vão acorrer para O ouvir
e trazer-Lhe doentes e possessos;
antes de enfrentar a recusa
dos escribas e dos fariseus;
antes de comparecer
diante do Sinédrio e de Pilatos,
para Se ver desprezado
e ouvir a sentença da sua morte de cruz;
Ele afrontou a solidão e a dureza do deserto.
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 Bento XVI e o nosso Arcebispo Jorge.
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 guardai-nos fiéis no momento da tentação.
Lembrai-Vos da Vossa Aliança,
e apressai a vinda do Vosso Reino neste mundo,
em que proclamamos a Vossa presença,
e 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,
que dissestes à multidão que o Reino de Deus está próximo:
perdoai a timidez da nossa conversão,
olhai para a fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz,
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.

Quaresma:
tempo de penitência,
de sacrifícios de toda a espécie,
de resistência às tentações,
à imitação de Jesus no deserto…
Tempo não muito entusiasmante!
Porém, na breve passagem do Evangelho,
S. Marcos fala duas vezes da Boa Nova.
Uma Boa Nova dilata o coração, traz alegria.
Então, porque não falar de alegria durante a Quaresma?
Será que isso desvirtua o seu sentido? Trata-se de conversão.

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


