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Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende – 2012

5.º Domingo da Quaresma
Ano B

Olhar para JesusOlhar para Jesus
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V Domingo da Quaresma
(Olhar para Jesus...)

1.ª Leit. – Jer 31, 31-34;
Salmo – Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Hebr 5, 7-9;
Evangelho – Jo 12, 20-33.

Na liturgia do 5.º Domingo da Quaresma ecoa, com insistência, a preocu-

pação de Deus no sentido de apontar ao homem o caminho da salvação e da

vida definitiva. A Palavra de Deus garante-nos que a salvação passa por uma

vida vivida na escuta atenta dos projectos de Deus e na doação total aos

irmãos.

Na primeira leitura Jahwéh apresenta a Israel a proposta de uma nova

Aliança. Essa Aliança implica que Deus mude o coração do Povo, pois só

com um coração transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de

agir de acordo com as propostas de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-sacerdote da nova

Aliança, que se solidariza com os homens e lhes aponta o caminho da salva-

ção. Esse caminho (e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu) passa por

viver no diálogo com Deus, na descoberta dos seus desafios e propostas, na

obediência radical aos seus projectos.

O Evangelho convida-nos a olhar para Jesus, a aprender com Ele, a se-

gui-l’O no caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus

e aos irmãos. O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de

fracasso e de morte; mas é desse caminho de amor e de doação que brota a

vida verdadeira e eterna que Deus nos quer oferecer.
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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. – Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça

de viver com alegria o mesmo espírito de caridade
que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte
pela salvação dos homens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Jeremias (Jer 31, 31-34)

«Estabelecerei uma aliança nova e não mais recordarei os seus pecados»

Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel
e com a casa de Judá uma aliança nova.
Não será como a aliança que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egipto,
aliança que eles violaram,
embora Eu tivesse domínio sobre eles,
diz o Senhor.
Esta é a aliança
que estabelecerei com a casa de Israel, naqueles dias,
diz o Senhor:
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma
e gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Já não terão de se instruir uns aos outros,
nem de dizer cada um a seu irmão:
"Aprendei a conhecer o Senhor".



— 84 —

Todos eles Me conhecerão,
desde o maior ao mais pequeno,
diz o Senhor.
Porque vou perdoar os seus pecados
e não mais recordarei as suas faltas.

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a)

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos
e os transviados hão-de voltar para Vós.
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Leitura da Epístola aos Hebreus      (Hebr 5, 7-9)

«Aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação eterna»

Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas,
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se para todos os que Lhe obedecem
causa de salvação eterna.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 12, 26)

Refrão: Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória.

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.

Refrão:  Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória.

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 12, 20-33)

"Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto"

Naquele tempo,

alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém

para adorar nos dias da festa,

foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia,

e fizeram-lhe este pedido:
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"Senhor, nós queríamos ver Jesus".
Filipe foi dizê-lo a André;
e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus.
Jesus respondeu-lhes:
"Chegou a hora
em que o Filho do homem vai ser glorificado.
Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver,
ali estará também o meu servo.
E se alguém Me servir,
meu Pai o honrará.
Agora a minha alma está perturbada.
E que hei-de dizer?
Pai, salva-Me desta hora?
Mas por causa disto
é que Eu cheguei a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome".
Veio então do Céu uma voz que dizia:
"Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l'O".
A multidão que estava presente e ouvira
dizia ter sido um trovão.
Outros afirmavam:
"Foi um Anjo que Lhe falou".
Disse Jesus:
"Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir;
foi por vossa causa.
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Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado.

Chegou a hora em que vai ser expulso

o príncipe deste mundo.

E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim".

Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer.

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética

Às portas da Semana Santa, concentremos, neste Domingo, todo o nosso
olhar em Jesus Cristo e na sua missão salvadora. Para isso, comecemos pelo
belíssimo evangelho de hoje. Contemplemos o Senhor! Contemplemo-lo com
os olhos, contemplemo-lo com a fé, contemplemo-lo com o coração!

Jesus estava no interior do Templo de Jerusalém, no pátio interno, chamado
Pátio de Israel. Ali, nenhum pagão podia entrar, sob pena de morte. Pois bem,
dois gregos, dois pagãos, aproximaram-se de Filipe, que certamente estava na
parte mais externa, no chamado Pátio dos Gentios, até onde qualquer pessoa
podia chegar. Dois gentios, que procuravam com fervor o Deus de Israel,
tanto que "tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa". Com
humildade, eles pedem: "Gostaríamos de ver Jesus!" Eles não podiam entrar
no Templo, não poderiam ver Jesus, a não ser que este saísse e viesse até
onde eles estavam. Filipe, então, foi a Jesus e relatou-lhe o pedido dos gregos.
Jesus, então, afirmou, de modo misterioso: "Chegou a hora em que o Filho do
Homem vai ser glorificado!" Que mistério!... para que os pagãos vejam Jesus,
isto é, para que o contemplem com os olhos da fé, para que n'Ele creiam e
n'Ele tenham a vida, é necessário que Jesus seja glorificado pela cruz e pela
ressurreição! É necessário que Jesus, grão de trigo, que se faz Eucaristia,
morra de dê fruto - e este fruto é toda a humanidade, judeus e gentios, que
n'Ele acreditarão e n'Ele terão a vida eterna: "Se o grão de trigo que cai na
terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas, se morre, então produz
fruto". Jesus entregará ao Pai a Sua vida, para frutificar em salvação para
nós, para que possamos vê-l'O, contemplá-l'O e experimentá-l'O como nossa
Luz e nossa Vida!



— 88 —

Mas, não foi fácil a sua missão! A vida de Jesus foi toda ela uma entrega
de amor, que culminou com a entrega mais absoluta na cruz. E isso custou!...
Como não nos impressionarmos com as misteriosas palavras da Epístola aos
Hebreus? "Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com
forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mesmo
sendo Filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele
sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna
para todos os que lhe obedecem!" Que mistério tão grande, tão adorável!... O
Filho foi-se consumindo durante toda a vida, fazendo-se, por nós, obediente ao
Pai, até a morte e morte de cruz. O Filho amado, durante toda a sua existência
humana foi, humildemente, buscando a vontade do Pai e a ela se entregando,
mesmo quando foi percebendo que a vontade do Pai apontava para a cruz!...
Assim, tornou-se causa de salvação para todos nós, para os judeus e para os
pagãos! Quanto tudo isso custou!... "Agora sinto-me angustiado. E que direi?
'Pai, livra-me desta hora?' Mas foi precisamente para esta hora que eu vim.
Pai, glorifica o teu nome!" Em Cristo vai cumprir-se a promessa que o Senhor
fizera pelo Profeta Jeremias: "Eis que virão dias em que concluirei com a casa
de Israel e a casa de Judá uma nova aliança: imprimirei a minha lei nas suas
entranhas e hei-de inscrevê-la no seu coração. Todos me reconhecerão, pois
perdoarei a sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado". É na morte de
Cristo que judeus e gentios entrarão para a nova e eterna Aliança no sangue
do Senhor! Quanto somos valiosos!... quanto custamos em dores e sacrifício,
em doação e trabalhos ao Senhor!... Quanto deveríamos amar Aquele que
nos amou até a morte e morte de cruz!... Por isso mesmo São Pedro exclamará:
"Sabeis que não foi com coisas perecíveis, com prata ou com ouro, que fostes
resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas pelo sangue precioso
de Cristo" (1Pd 1,18).

E, no entanto, é a cruz do Senhor, é o seu sacrifício amoroso ao Pai por
nós, o critério do julgamento do mundo. Como dizia o Santo Padre Bento XVI,
não são os grandes, os crucificadores, que salvam, mas o pobre e impotente
Crucificado: "É agora o julgamento deste mundo. Agora o Chefe deste mundo
vai ser expulso, e Eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a Mim".
Compreendemos o que o Senhor está a dizer? A Sua cruz é o critério do
julgamento do mundo: tudo aquilo que não couber na cruz, tudo aquilo que
fugir da lógica da cruz, é lixo, é palha para ser queimada! É o amor manifestado
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e derramado na cruz que vence Satanás, que vence o pecado, que vence a
morte e nos dá a vida plena. Não é a força, o sucesso, as razões humanas, o
prestígio que salvam! Eis a loucura de Deus: é Cristo elevado na cruz quem
libertará os gregos que estavam do lado de fora, sem poder entrar no povo da
antiga aliança. Cristo morrerá por eles, por nós, para que todos, atraídos a Ele,
formemos um novo povo, a Igreja, povo da Nova e Eterna Aliança, selada no
sacrifico do Senhor, neste mesmo Sacrifício Eucarístico que agora estamos a
celebrar nos ritos da sagrada liturgia! Quanta bondade!... quanta misericórdia!...
Que dom tão grande recebemos do Senhor!... Na cruz, de braços abertos, o
nosso Salvador une judeus e pagãos num só povo, o novo Povo, a Igreja, sua
amada esposa una, santa, católica e apostólica!

É este o mistério que a Palavra do Senhor nos convida a contemplar neste
último Domingo antes do início da Grande Semana - a Semana Santa. Mas, do
alto da contemplação, o Senhor surpreende-nos com um convite, um desafio,
quase que uma ordem inesperada: "Se alguém me quer servir, siga-me, onde
eu estou estará também o meu servo". - Nós queremos, sim, servir-Te, Senhor
nosso Deus!... Dá-nos a força de te seguir até onde estás: estás na cruz e
estás na glória. Jamais chegaremos a esta sem passar por aquela, porque
quem não ama a tua cruz não verá a tua luz, a luz da tua glória! Senhor,
concede-nos, como fruto da santa Quaresma, um coração generoso para ir
contigo, fazendo, como tu, a vontade do Pai na nossa vida! Senhor, dá-nos a
graça de nos unirmos mais intensamente a ti nestes dias que se aproximam,
nos quais faremos memorial nos santos mistérios, da tua Paixão, Morte e
Ressurreição, pelas quais fomos salvos e libertos! "Dai-nos a graça de
caminharmos com alegria na mesma caridade que te levou a entregar-Te à
morte no Teu amor pelo mundo". A Ti, ó Cristo, a glória hoje e para sempre!

Oração Universal
Pres. – Irmãos:

Oremos a Deus nosso Pai,
que fez uma aliança nova com os homens
e gravou a Sua Lei no intimo dos seus corações,
e peçamos-Lhe a graça de O conhecer sempre melhor
e de sentir que Ele nos perdoa todos os pecados
dizendo com alegria:

«Senhor, tende piedade de nós»
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1. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem
e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo
Oremos aos Senhor

2. Por todos os povos da terra,
para que vivam em paz e se desenvolvam,
na justiça, no respeito e na compreensão mútua,
Oremos aos Senhor

3. Por todos aqueles que desejam ver Jesus,
para que os cristãos os levem até Ele
pela forma como vivem o Evangelho,
Oremos aos Senhor

4. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros,
para que recordem sempre que o grão lançado à terra
morrendo, produz fruto abundante,
Oremos aos Senhor

5. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial,
para que sigam a Cristo e O sirvam,
nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem,
Oremos aos Senhor

Pres. – Deus nosso Pai,

que fizestes uma nova aliança com os homens,

escutai aqueles por quem o vosso Filho

aceitou cair na terra e morrer

e fazei brotar em nossos corações

o desejo de seguirmos os Seus passos.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho e nosso irmão

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. – Ouvi-nos, Senhor Deus omnipotente,

e, pela virtude deste sacrifício,

purificai os vossos servos

que iluminastes com os ensinamentos da fé.

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 e nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
por Jesus Cristo, Vosso Filho.
Só Vós sois o nosso Deus,
e nós somos o vosso povo.
Desde sempre queríeis fazer
uma nova Aliança com os homens,
mas eles não estavam preparados
a corresponder ao vosso amor.
Um homem o fez: Jesus Cristo,
vosso Filho e nosso Salvador.
Ele desapegou-se da sua vida,
para no-la transmitir:
Ele mergulhou na morte,
como grão de trigo enterrado na terra,
para que o fruto da sua oferta
nos seja partilhado como uma espiga generosa.
Nós Vos damos graças
por O terdes levantado da morte
na manhã radiosa da Páscoa.
Ele é para sempre a vossa glória.
Ele é a nova e eterna Aliança
entre Vós e a humanidade.
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. – 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.

Reunidos na Vossa presença,

em comunhão com toda a Igreja,

ao celebrarmos o primeiro dia da semana

em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,

e 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:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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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,
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.
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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
que impede a nossa conversão.
Pela Vossa misericórdia,
livrai-nos do cálculo egoísta e dos nossos temores,
diante da renúncia de nós mesmos
e das dificuldades da vida.
Revesti-nos da força do Vosso Filho, diante da morte,
e poderemos esperar vigilantes
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que dissestes aos Vossos Apóstolos
que se o grão de trigo, caído na terra, não morre, fica só,
mas se morre, dará muito fruto:
fazei morrer em nós
o que se opões à Vossa vida e à Vossa Aliança,
e assim produziremos abundantes frutos
dignos do Vosso Reino, 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. – Acabou-se a lei de Talião: olho por olho, dente por  dente.
Somos opovo da Nova Aliança: de amor e de paz.

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.
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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. –  Deus omnipotente, concedei-nos a graça

de sermos sempre contados entre os membros de Cristo,

nós que comungámos o seu Corpo e Sangue.

Ele 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.

Se queremos que os outros vivam,
é preciso que passemos por um certo número de renúncias,
de esquecimentos de nós próprios,
e isto através do serviço, do acolhimento, do perdão.
Mas a nossa relação com os outros não pára aí,
a alegria brota nos rostos e no nosso próprio rosto.
A morte é uma passagem obrigatória
para aquele que ama e quer amar até ao fim.

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


