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I Domingo da Quaresma
Ano A
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Monitor (no início da celebração)

A Catequese da Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende
pretende ao longo do período quaresmal associar-se ao tema do ano
pastoral da nossa diocese: «Fé Celebrada» valorizando, por um lado, o
domingo como dia central do cristão e, por outro, realçar o lugar central
da celebração litúrgica na vida da comunidade cristã, envolvendo quer
as crianças e adolescentes da catequese, quer a comunidade paroquial.

Pretende-se que seja uma oportunidade para vivermos a
Eucaristia de forma diferente. Recordamos que a Eucaristia é o encontro
com Cristo e quem vive de forma verdadeira o encontro com Cristo
está a tornar-se cada vez melhor. Este ano, vamos procurar explicar e
refletir um pouco acerca da estrutura de uma Missa.

A Eucaristia é uma oportunidade para pedir e orar, mas também
para louvar, agradecer e adorar a Deus. Vamos à missa para escutar a
Palavra de Deus e ouvir as suas propostas de modo a orientar as nossas
vidas em direção a Cristo. Afinal, é com Ele que nos devemos comparar.

Não esqueceremos também que a época quaresmal é um tempo
de preparação para a Páscoa, onde se realçam os momentos de oração,
de caridade e muito especialmente o do perdão. Assim, será feita de
modo muito particular uma relação entre cada uma das partes que
constituem a Missa e o ato penitencial que ocorre em cada uma delas.
Para que fique uma espécie de registo e ao mesmo tempo de partilha
com toda a comunidade, ao longo desta Quaresma, iremos colocar em
cada domingo neste painel que se encontra em frente ao altar, uma
palavra ou uma frase referente ao tema abordado.

Neste primeiro domingo, vamos meditar ou refletir sobre a Missa
na sua generalidade. Os próximos quatro domingos serão então
dedicados a cada uma das quatro partes em que se divide a Missa.

A palavra «Missa» é a evolução do nome dado à celebração
que, nos primeiros tempos, se chamou «Fracção do Pão» e «Ceia do
Senhor» e, que atualmente chamamos «Eucaristia». Apesar do termo
«missa» se continuar a usar para títulos como «missa solene» ou «missa
campal» ou «missa de finados», é preferível o nome «Eucaristia».
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Como sabemos, ou deveríamos saber, a Eucaristia foi instituída
na última ceia que Jesus teve com os seus apóstolos. É a partir dessa
quinta-feira, a Quinta-feira Santa, que os cristãos celebram a Santa
Missa. Pode ser celebrada todos os dias exceto na Sexta-feira Santa.

A Missa, ou melhor, a celebração da Eucaristia, é o momento em
que o povo de Deus é convocado e reunido, sob a presidência do
sacerdote que faz as vezes de Cristo, para celebrar o memorial do
Senhor ou sacrifício eucarístico. A esta assembleia local da Santa Igreja
aplica-se no mais alto grau a promessa de Cristo: «Onde estiverem
dois ou três reunidos em meu nome, aí estou Eu no meio deles».
Esta afirmação, escrita no evangelho segundo S. Mateus, faz-nos
recordar aquilo que somos: uma Igreja reunida em nome e à volta de
Jesus. Com efeito, na Eucaristia, em que se perpetua o sacrifício da
cruz, Cristo está realmente presente: na própria assembleia congregada
em seu nome, na pessoa do ministro, na sua palavra e, ainda, de uma
forma substancial e permanente, sob as espécies eucarísticas (o pão e
o vinho).

Hoje, vamos terminar a
nossa reflexão com a colocação,
neste painel, do símbolo que a
Arquidiocese de Braga adotou
para este ano que estamos a
viver sob o lema da «Fé
Celebrada», onde se pretende
uma liturgia simples e bela, sinal
da comunhão entre Deus e os
seres humanos.
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I Domingo da Quaresma
(As tentações)

1.ª Leit. – Gen 2, 7-9 - 3, 1-7;
Salmo – Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 e 17;
2.ª Leit. – Rom 5, 12-19;
Evangelho – Mt 4, 1-11.

No início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de Deus con-
vida-nos à “conversão” – isto é, a recolocar Deus no centro da nossa
existência, a aceitar a comunhão com Ele, a escutar as suas propostas, a
concretizar no mundo – com fidelidade – os seus projectos.

A primeira leitura afirma que Deus criou o homem para a felici-
dade e para a vida plena. Quando escutamos as propostas de Deus,
conhecemos a vida e a felicidade; mas, sempre que prescindimos de
Deus e nos fechamos em nós próprios, inventamos esquemas de egoís-
mo, de orgulho e de prepotência e construímos caminhos de sofrimento e
de morte.

A segunda leitura propõe-nos dois exemplos: Adão e Jesus.  Adão
representa o homem que escolhe ignorar as propostas de Deus e decidir,
por si só, os caminhos da salvação e da vida plena; Jesus é o homem que
escolhe viver na obediência às propostas de Deus e que vive na obediên-
cia aos projectos do Pai. O esquema de Adão gera egoísmo, sofrimento
e morte; o esquema de Jesus gera vida plena e definitiva.

O Evangelho apresenta, de forma mais clara, o exemplo de Je-
sus. Ele recusou – de forma absoluta – uma vida vivida à margem de
Deus e dos seus projectos. A Palavra de Deus garante que, na perspec-
tiva cristã, uma vida que ignora os projectos do Pai e aposta em esque-
mas de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido; e que toda
a tentação de ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica
e que o cristão deve, firmemente, rejeitar.
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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 (Gen 2, 7-9; 3, 1-7)
A criação e o pecado dos nossos primeiros pais

O Senhor Deus formou o homem do pó da terra,
insuflou em suas narinas um sopro de vida,
e o homem tornou-se um ser vivo.
Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente,
e nele colocou o homem que tinha formado.
Fez nascer na terra toda a espécie de árvores,
de frutos agradáveis à vista e bons para comer,
entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim,
e a árvore da ciência do bem e do mal.
Ora, a serpente era o mais astucioso
de todos os animais do campo
que o Senhor Deus tinha feito.
Ela disse à mulher:
«É verdade que Deus vos disse:
“Não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do Jardim”?»
A mulher respondeu:
«Podemos comer o fruto das árvores do jardim;
mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus avisou-nos:
“Não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão morrereis”».
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A serpente replicou à mulher:
«De maneira nenhuma! Não morrereis.
Mas Deus sabe que, no dia em que o comerdes,
abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses,
ficando a conhecer o bem e o mal».
A mulher viu então que o fruto da árvore
era bom para comer e agradável à vista,
e precioso para esclarecer a inteligência.
Colheu o fruto e comeu-o;
depois deu-o ao marido, que estava junto dela,
e ele também comeu.
Abriram-se então os seus olhos
e compreenderam que estavam despidos.
Por isso, entrelaçaram folhas de figueira
e cingiram os rins com elas.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a)

Refrão: Pecámos, Senhor, tende compaixão de nós.

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.
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Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós,
e fiz o mal diante dos vossos olhos.

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.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca cantará o vosso louvor.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 5, 12-19)

"Onde abundou o pecado, superabundou a graça"
Irmãos:
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo
e pelo pecado a morte,
assim também a morte atingiu todos os homens,
porque todos pecaram.
De facto, até à Lei, existia o pecado no mundo.
Mas o pecado não é levado em conta, se não houver lei.
Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
mesmo para aqueles que não tinham pecado
por uma transgressão à semelhança de Adão,
que é figura d’Aquele que havia de vir.
Mas o dom gratuito não é como a falta.
Se pelo pecado de um só pereceram muitos,
com muito mais razão a graça de Deus,
dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo,
se concedeu com abundância a muitos homens.
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E esse dom não é como o pecado de um só:
o julgamento que resultou desse único pecado
levou à condenação,
ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas,
leva à justificação.
Se a morte reinou pelo pecado de um só homem,
com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância
a graça e o dom da justiça,
reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo.
Porque, assim como pelo pecado de um só,
veio para todos os homens a condenação,
assim também, pela obra de justiça de um só,
virá para todos a justificação que dá a vida.
De facto, como pela desobediência de um só homem,
muitos se tornaram pecadores,
assim também, pela obediência de um só,
muitos se tornarão justos.

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!...

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 4, 1-11)

Jesus jejua durante quarenta dias e é tentado

Naquele tempo,
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto,
a fim de ser tentado pelo Demónio.
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Jejuou quarenta dias e quarenta noites
e, por fim, teve fome.
O tentador aproximou-se e disse-lhe:
«Se és Filho de Deus,
diz a estas pedras
que se transformem em pães».
Jesus respondeu-lhe:
«Está escrito:
‘Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’».
Então o Demónio conduziu-O à cidade santa,
levou-O ao pináculo do templo e disse-Lhe:
«Se és Filho de Deus,
lança-Te daqui abaixo, pois está escrito:
‘Deus mandará aos seus Anjos
que te recebam nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra’».
Respondeu-lhe Jesus:
«Também está escrito:
‘Não tentarás o Senhor teu Deus’».
De novo o Demónio O levou consigo
a um monte muito alto,
mostrou-Lhe todos os reinos do mundo e a sua glória,
e disse-Lhe:
«Tudo isto Te darei,
se, prostrado, me adorares».
Respondeu-lhe Jesus:
«Vai-te, Satanás, porque está escrito:
‘Adorarás o Senhor teu Deus
e só a Ele prestarás culto’».
Então o Demónio deixou-O
e logo os Anjos se aproximaram e serviram Jesus.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Logo no início deste santo caminho para a Páscoa, a Palavra de
Deus desvenda-nos dois mistérios tremendos: o mistério da piedade e o
mistério da iniquidade! Esses dois mistérios atravessam a história humana
e interpenetram-se misteriosamente; dois mistérios que nos atingem e
marcam a nossa vida, e esperam a nossa decisão, a nossa atitude, a
nossa escolha! Um é o mistério de vida; o outro, o mistério de morte.

Comecemos pelo mistério da iniquidade: "O pecado entrou no
mundo por um só homem. Através do pecado, entrou a morte. E a
morte passou a todos os homens, porque todos pecaram".  A vida
que vivemos, a vida da humanidade, é uma vida de morte, ferida por
tantas contradições, por tantas ameaças físicas, psíquicas, morais... Viver
tornou-se uma luta e, se é verdade que a vida vale a pena ser vivida,
não é menos verdade que ela também tem muito de peso, de dor, de
pranto, de fardo pesado. Mas, como foi isso possível? Escutemos a
primeira leitura: "O Senhor Deus formou o homem do pó da terra,
insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se
um ser vivo". Somos obra de Deus, do seu amor gratuito: do nada Ele
formou-nos e encheu-nos de vida. Mais ainda: "o Senhor Deus plantou
um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha
formado". Vejamos bem: o Senhor não só nos formou do pó da terra,
não só nos encheu de vida; também nos colocou no jardim de delícias,
pensou na nossa vida como vida de verdade, toda banhada pela luz do
oriente. E mais ainda: Deus passeava no jardim à brisa do dia (cf. Gn
3,8), como amigo do homem. Eis o mistério da piedade, o projecto que
Deus concebeu para nós desde o início, apresentado pela Palavra de
modo poético e simbólico: um Deus que é Deus de amor, de ternura, de
carinho, de respeito pela sua criatura, com a qual deseja estabelecer
uma parceria; um homem chamado a ser plenamente homem: feliz na
comunhão com Deus, feliz em ter no seu Deus a sua plenitude e a sua
vida; homem plenamente homem nos limites do homem. O homem é
homem, não é Deus! Só Deus é o Senhor do Bem e do Mal. Por isso as
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duas árvores no Éden: a do conhecimento do Bem e do Mal (isto é,
o poder de decidir por si mesmo o que é bem ou mal, certo ou errado) e
a árvore da Vida (da vida plena, da vida divina). Se o homem confiasse
em Deus, se cumprisse o Seu preceito, se reconhecesse os seus limites,
um dia comeria do fruto da árvore da Vida...

Mas, o homem foi seduzido; o homem é seduzido ainda hoje:
deseja ser o seu próprio Deus, sem nenhum limite, sem nenhuma abertura
à graça! Só a sua vontade lhe importa, só a sua medida! Hoje, como no
princípio, ele pensa que é a medida de todas as coisas! Eis aqui o seu
pecado! O Diabo seduz-lo: primeiro distorce o preceito de Deus ("É
verdade que Deus vos disse: 'Não podeis comer o fruto de nenhuma
árvore do Jardim?’"), semeando no coração do homem a desconfiança
e o sentimento de inferioridade; depois, mente descaradamente: "De
maneira nenhuma! Não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em
que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses,
ficando a conhecer o bem e o mal". Ser como Deus, decidindo de
modo autónomo o que é certo e o que é errado; decidindo que a
libertinagem é um bem, que as aventuras com embriões humanos, que
o aborto, que a infidelidade, são um bem... Decidindo loucamente que
levar a sério a religião e a Palavra de Deus é um mal... Ser como
Deus... Eis nosso sonho, a nossa loucura, a nossa mais triste ilusão!
Tudo tão atraente, tudo tão apto para dar conhecimento, autonomia,
felicidade... Qual o resultado? Os olhos dos dois abriram-se e: estavam
nus... estamos nus... somos pó e, por nós mesmos, ao pó tornaremos,
inapelavelmente!

Então, o nosso destino é a morte? Não há saída para a
humanidade? O mistério da iniquidade destruiu o mistério da piedade?
Não! De modo algum! Antes pelo contrário: revelou-o ainda mais:
"Se pelo pecado de um só pereceram muitos, com muito mais razão
a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus
Cristo, se concedeu com abundância a muitos homens. E esse dom
não é como o pecado de um só: o julgamento que resultou desse
único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito,
que veio depois de muitas faltas, leva à justificação". Eis aqui o
mistério tão grande, o mistério da piedade, o centro da nossa fé: em
Cristo revelou-se todo o amor de Deus para connosco; pela obediência
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de Cristo a nossa desobediência é redimida; pela morte de Cristo, na
árvore da cruz, nós temos acesso ao fruto da Vida, da Vida plena, da Vida
em abundância, da Vida que nunca acabará! Pela obediência de Cristo,
pelo dom do Seu Espírito, nós temos a vida divina, nós somos divinizados,
somos, por pura graça, aquilo que queríamos ser de modo autónomo e
soberbo! Assim, manifestou-se a justiça de Deus: em Jesus morto e
ressuscitado por nós – e só n’Ele! – a humanidade encontra a vida!

Mas, esta salvação em Jesus teve um alto preço: a encarnação
do Filho de Deus e a Sua humilde obediência, até à morte e morte de
cruz. O Senhor desfez o nó da nossa desobediência, da nossa auto-
-suficiência, da nossa prepotência, renunciando ser o senhor da Sua
existência humana: Ele acolheu a proposta do Pai, Ele fez-se obediente:
à glória do pão (dos bens materiais, dos prazeres, do conforto) Ele
preferiu a Palavra do Pai como único sentido e única orientação de
sua vida; à glória do sucesso (a honra, a fama, o aplauso), Ele
preferiu a humildade de não tentar Deus; à glória do poder (da
força, das amizades poderosas e influentes, do prestígio político
para impor e conseguir tudo) Ele preferiu o compromisso absoluto
e total com o Absoluto de Deus. Assim, Cristo Jesus, o Homem novo,
o novo Adão (de quem o primeiro era somente figura e sombra)
abriu-nos o caminho da obediência que nos faz retornar ao Pai!

Este é também o nosso caminho. A nossa vocação é participar
da obediência de Cristo pela oração, pela penitência e pela caridade
fraterna para sermos herdeiros da Sua vitória pascal! Este  tempo sa-
grado que estamos a  iniciar é tempo de combate espiritual, para que
voltemos, pelo caminho da obediência, Àquele de quem nos afastamos
pela covardia da desobediência. Convertamo-nos, portanto! Deixemos
a teimosia e a ilusão de achar que nos bastamos a nós mesmos! Abra-
cemos com sinceridade os sentimentos de Cristo, percorramos o cami-
nho de Cristo, convertamo-nos a Cristo!

Concluamos com as palavras da Colecta de hoje: "Concedei-
-nos, Deus omnipotente, que pela observância quaresmal, alcan-
cemos maior compreensão do mistério de Cristo, e a nossa vida
seja dele um digno testemunho".
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

O caminho da Quaresma vai levar-nos,
pela Palavra e pelo Espírito,
até à Páscoa de Cristo Redentor.
Com toda a confiança, voltemo-nos para Deus
e oremos por todos os nossos irmãos, dizendo:

«Renovai, Senhor, o Vosso povo»
1. Pela santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos,

para que a vitória de Jesus sobre o maligno
lhes dê a graça de vencer as tentações,
oremos, irmãos.

2. Pelos homens e mulheres de todo o mundo,
para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu
ao criá-los à sua imagem e semelhança,
oremos, irmãos.

3. Por aqueles que o demónio tenta enganar,
para que encontrem nas palavras de Jesus
a força para escolher sempre a vontade de Deus,
oremos, irmãos.

4. Pelos que não têm paz ou estão doentes,
para que os discípulos de Jesus sejam para eles
testemunhas segundo o Evangelho,
oremos, irmãos.

5. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial,
para que o caminho de conversão que iniciámos
nos conduza à vida nova em Cristo e à sua Páscoa,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
o vosso Filho recusou fazer prodígios em seu favor,
como queria o inimigo, mas ensinou-nos,
com a sua Palavra, que o homem não vive só de pão;
dai-nos também a nós o seu Espírito
para podermos resistir às tentações
e escolher sempre o vosso reino.
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 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...
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.
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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:

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!
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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 Francisco 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,
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.
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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.

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.
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Pres. – Não há diferença entre nós...
todos temos o mesmo Senhor,
que é generoso para quantos o invocam.
Imploremos-Lhe o dom da Sua 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.

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.

Tu poderias…
“Se és Filho de Deus…”
Não nos acontece, às vezes, estar também do lado do tentador?
“Se és Filho de Deus…”
Tu poderias suprimir as fomes, as guerras, a miséria…
Tu poderias tornar a tua Igreja
próspera e célebre aos olhos das nações…
Tu poderias…
“Vai-te embora, Satanás!”

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


