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Como no Baptismo do Senhor,
também no nosso Baptismo

o Espírito Santo desce sobre nós
e tornamo-nos filhos de Deus. 

Celebração do Baptismo
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Acolhimento

Cel. – Que nome dais ao vosso filho?
Pais – _____________.

Cel. – Que pedis à Igreja de Deus para a _____________?
Pais – O Baptismo.

Cel. – Caríssimos pais: pedistes o Baptismo para o vosso filho 
_____________. Deveis educá-lo na fé, para que, observando 
os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos 
ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis?

Pais – Sim, estamos.

Cel. – E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais do 
_____________ nesta sua missão

Padrinhos – Sim, estou.

Cel. – _____________, é com muita alegria que a comunidade cristã 
te recebe. Em seu nome, eu te assinalo com o Sinal da Cruz, 
e, depois de mim, os teus pais e padrinhos vão também assi-
nalar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador.

O Celebrante faz o Sinal da Cruz na fronte da criança, sem dizer nada. Depois 
convida os pais e os padrinhos a fazerem o mesmo.

Se este acolhimento foi à porta da Igreja, organiza-se a Procissão até junto 
do Ambão, onde decorrerá a Liturgia da Palavra e a Profissão de Fé com a 

renovação do pedido de Baptismo.
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Ato Penitencial
Pres. – Irmãos:
 Acolhemos na Igreja mais uma criança, 
 que pelo Baptismo se vai tornar Filho de Deus.
 Recordando o nosso próprio Batismo,
 renovemos as nossas renúncias ao pecado e ao mal.

Pres. – Renunciais ao pecado, 
 para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? 
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Renunciais às seduções do mal 
 para que o pecado vos não escravize? 
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Renunciais a Santanás, 
 que é o autor do mal e o pai da mentira? 
Todos: Sim, renuncio. 

Pres. – Porque nem sempre somos fiéis a estas renúncias,
 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.
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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.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Universal
Após a Oração Universal própria de cada dia, o celebrante prossegue com a

Invocação dos Santos

Pres. – A Comunidade cristã não é  composta só pelos cristãos que 
vivem no momento actual. Os santos, que viveram a fé 
que nós hoje professámos, são modelos de vida e irmãos 
que nos acompanham. Porque acreditamos na verdade da 
Comunhão dos Santos, rezemos  pedindo a sua protecção 
para nós e para esta criança. 

Pres. – Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, 
Todos: Rogai por nós 
Pres. – São João Baptista, profeta e anunciador de Cristo 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – São José, pai adoptivo de Cristo, 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – São Pedro, primeiro Papa da Igreja, 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – São Paulo, Evangelizador dos Povos, 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – S ____________, (Patrono da criança) 
Todos: Rogai por nós 

Pres. – Todos os Santos e Santas de Deus, 
Todos: Rogai por nós 
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Pres. – Deus eterno e todo-poderoso, que enviaste o Vosso Filho ao 
mundo para nos livrar do espírito do mal, arrebatar-nos 
do poder das trevas e introduzir-nos no Reino da Vossa 
Luz. Fazei que esta criança, livre da mancha original se 
torne um templo vivo pela presença do Espírito Santo. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 

Todos: Amén. 

Unção Pré-Baptismal 

Comentarista: Ser cristão, na sociedade em que vivemos, exige muita 
coragem e fortaleza. É necessário treinar-se na fé no dia-a dia, 
como fazem os atletas. Os atletas, para se manterem em forma, 
fazem diariamente ginástica e massagens nos musculos para 
permanecerem ágeis e fortes. 

 Este óleo, com o qual é ungido o peito desta criança, tem o 
sentido de luta para conservar a fé sempre viva e  permanecer 
um atleta de Cristo até à conquista do Reino dos Céus. 

Pres. –  (Unge o peito da criança,dizendo:) 

 Cristo Salvador te dê a Sua Força. 
Pais e Padrinhos: Amén.

Imposição das Mãos 
Comentarista: Desde o início do Cristianismo, o gesto de impor as 

mãos tem um grande significado. Significa que Deus envia o Seu 
Espírito sobre nós para nos consagrar. Vamos impor as mãos 
sobre esta criança, para que o Espírito Santo a consagre. 

(Estendendo a mão direita sobre a criança reza a oração) 

Pres. – Vinde Espírito Santo e tomai conta desta criança. Sede 
para ela uma fonte de vida e de luz, que oriente os seus 
sentimentos, as suas ideias e todas as suas atividades. Vinde, 
Espírito Santo, e santificai esta criança para vosso louvor e 
vossa glória, pelos séculos dos séculos. 

Todos: Amén.
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Renovação da Fé 

Comentarista: As crianças são batizadas na fé da Igreja. 
 De pé, vamos agora fazer a nossa Profissão de Fé. 

Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso, 
  criador do céu e da terra? 
Pais e Padrinhos: Sim, Creio! 

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 
  que nasceu da Virgem Maria, 
  padeceu e foi sepultado, 
  ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? 
Pais e Padrinhos: Sim, Creio! 

Pres. – Credes no Espírito Santo, 
  na santa Igreja católica, 
  na comunhão dos santos, 
  na remissão dos pecados, 
  na ressurreição da carne e na vida eterna? 
Pais e Padrinhos: Sim, Creio! 

Pres. – Esta é a nossa fé. 
  Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar, 
  em Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Ámen! 

Baptismo 
Comentarista: Chegou o momento do baptismo. A água, na Bíblia, 

aparece como sinal de vida, de libertação, de purificação e de 
graça de Deus. As palavras que o Celebrante diz são as mesmas 
palavras que Cristo falou ao enviar os Apóstolos a pregarem e 
baptizarem. O pai em nome da família e dos padrinhos renova 
o pedido do Baptismo. 
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(O pai renova o pedido de Baptismo) 

Pai: Reverendo Padre, peço que o N____________ seja baptizado 
na Igreja de Cristo. 

ou o Presidente da celebração pergunta

Pres. – Quereis, então, que N____________ receba o Baptismo 
 na fé da Igreja, que todos, convosco, acabámos de professar?
Pais e Padrinhos: Sim, queremos. 

(Pais e padrinhos dirigem-se à fonte baptismal) 
Pres. – 

N____________, 
eu te baptizo

em nome do Pai
e do Filho 

e do Espírito Santo. 

Unção com o Crisma 
Comentarista: O óleo, com o qual vai ser ungida a fronte da criança, 

é o sinal de consagração ao povo de Deus.

Pres. – N_____________, Deus todo-poderoso, 
 Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
 que te libertou do pecado e te deu uma vida nova 
 pela água e pelo Espírito Santo, 
 unge-te com o crisma da salvação, 
 para que, reunido ao seu povo, 
 permaneças, eternamente, membro de Cristo 
 sacerdote, profeta e rei. 

Todos: Amén. 
Pres. – (Unge a fronte da Criança dizendo:) 

 N____________, fazes parte do povo santo de Deus!
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A Veste Branca 
Comentarista: A veste branca significa a graça de Deus, a pureza 

da vida. A cor branca manifesta que o cristão já participa da 
Ressurreição de Jesus, o Homem Novo. 

Pres. – N_____________, agora és nova criatura 
 e estás revestido de Cristo. 
 Essa veste branca que hoje usas 
 seja para ti símbolo da dignidade cristã. 
 Ajudado pela palavra e pelo exemplo da tua família, 
 conserva-a imaculada até à vida eterna. 
Todos: Amén. 

Entrega da Vela e Effetha

Comentarista: O Círio Pascal é o símbolo de Cristo ressuscitado. 
Somos chamados a passar das trevas para a luz, e a transmitir 
essa mesma luz uns aos outros, pois somos filhos da luz.

(O padrinho acende a vela no Círio Pascal) 

Pres. – A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por 
esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva 
sempre como filha da luz, persevere na fé e, quando o Senhor 
vier, possa ir ao seu encontro com todos os Santos, no reino 
dos céus.

      
Pres. – O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, 

te dê a graça de, em breve, poderes ouvir a sua palavra e 
professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. 

Todos: Amén

Pres. – Bendigamos ao Senhor!
R.: – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue com o Ofertório) 
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1.º Domingo da Quaresma
Ano B

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 
verdadeira.

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 nascimento 
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 co-
munidade do “Reino” – a conversão e a adesão à Boa Nova que Ele próprio 
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 Cin-
zas, 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.
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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.

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
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 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.

✠ 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 
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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, 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, ge-
rados 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 
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maravilhas d’Aquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável! (cf. 
2Pd 2,9) Convertamo-nos! Sejamos dignos da nossa vocação! 

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 pro-
grame 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 Contri-
buto 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 cele-
brar 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 N... e o nosso Arcebispo N....
 Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
 até comparecermos diante de Vós,
 santos entre os Santos na morada celeste,
 com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos, 
 e os nossos irmãos defuntos
 que recomendamos à vossa misericórdia,
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 para que, na nova criação,
 finalmente libertos da corrupção da morte,
 possamos cantar sem fim
 o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
 eternamente vivo e glorioso.
 Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
 A Vós, Deus Pai todo-poderoso, 
 na unidade do Espírito Santo, 
 toda a honra e toda a glória 
 agora e para sempre. 
R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Ao entrarmos na Quaresma, peçamos a Deus a força 
 para resistirmos ao mal e ficarmos fiéis ao seu amor.
 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.

   O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
   perdoai-nos as nossas ofensas,
   assim como nós perdoamos
   a quem nos tem ofendido;
   e não nos deixeis cair em tentação; 
   mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, 
 e 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.
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2.º Domingo da Quaresma
Ano B

TransfiguraçãoTransfiguração
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II Domingo da Quaresma
(A Transfiguração: o caminho do Discípulo)

1.ª Leit. – Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; 
Salmo – Sal 115, 10 e 15. 16-17. 18-19;
2.ª Leit. –  Rom 8, 31b-34;
Evangelho – Mc 9, 2-10.

No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho 
que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova: é o caminho 
da escuta atenta de Deus e dos seus projectos, o caminho da obediência total 
e radical aos planos do Pai.

Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão como paradigma de 
uma certa atitude diante de Deus. Abraão é o homem de fé, que vive numa 
constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde 
com a obediência total (mesmo quando os planos de Deus parecem ir contra 
os seus sonhos e projectos pessoais). Nesta perspectiva, Abraão é o modelo 
do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o coração.

A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os ama com um amor 
imenso e eterno. A melhor prova desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado 
de Deus que morreu para ensinar ao homem o caminho da vida verdadeira. 
Sendo assim, o cristão nada tem a temer e deve enfrentar a vida com sereni-
dade e esperança.

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos 
simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma catequese sobre 
Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projecto libertador 
em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, desanimados 
e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, 

mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também.
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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 infinita bondade,
  que nos mandais ouvir o vosso amado Filho,
  fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra,
  de modo que, purificado o nosso olhar espiritual,
  possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória.
  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 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

O sacrifício do nosso Patriarca Abraão

Naqueles dias,
Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o:
«Abraão!»
Ele respondeu: «Aqui estou».
Deus disse: «Toma o teu filho,
o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac,
e vai à terra de Moriá,
onde o oferecerás em holocausto,
num dos montes que Eu te indicar.
Quando chegaram ao local designado por Deus,
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele.
Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho.
Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu:
«Abraão, Abraão!»
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele.
O Anjo prosseguiu:
«Não levantes a mão contra o menino,
não lhe faças mal algum.
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Agora sei que na verdade temes a Deus,
uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu único filho».
Abraão ergueu os olhos
e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado.
Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho.
O Anjo do Senhor chamou Abraão do Céu pela segunda vez
e disse-lhe:
«Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor –
já que assim procedeste
e não Me recusaste o teu filho, o teu único filho,
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar,
e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas.
Porque obedeceste à minha voz,
na tua descendência serão abençoadas 
todas as nações da terra».
      Palavra do Senhor

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

Refrão: Caminharei na terra dos vivos
 na presença do Senhor.
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Confiei no Senhor, mesmo quando disse:
«Sou um homem de todo infeliz».
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.

Cumprirei as minhas promessas ao Senhor
na presença de todo o povo,
nos átrios da casa do Senhor,
dentro dos teus muros, Jerusalém.

Leitura da Carta de S. Paulo aos Romanos    (Rom 8,31b-34)

«Deus não poupou o seu próprio Filho»
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
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Quem acusará os eleitos de Deus?
Deus, que os justifica?
E quem os condenará?
Cristo Jesus, que morreu, 
e mais ainda, que ressuscitou e que está à direita de Deus 
e intercede por nós?
      Palavra do Senhor

 Aclamação ao Evangelho
(Mt 4,4b)

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

 No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai:
   «Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 9,2-10)

«Este é o meu Filho muito amado»

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e subiu só com eles
para um lugar retirado num alto monte
e transfigurou-Se diante deles.
As suas vestes tornaram-se resplandecentes,
de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra
as poderia assim branquear.
Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias».
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Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados.
Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra
e da nuvem fez-se ouvir uma voz:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
De repente, olhando em redor,
não viram mais ninguém,
a não ser Jesus, sozinho com eles.
Ao descerem do monte,
Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém
o que tinham visto,
enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos.
Eles guardaram a recomendação,
mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos.
      Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
 Surpreende-nos que neste tempo quaresmal, de tanta sobriedade, a Igreja 

nos coloque diante dos olhos Jesus transfigurado. Não seria mais adequado 
este texto num dos domingos da Páscoa? Cabe tanta glória, tanta luz, tanto 
esplendor, neste tempo de oração, penitência, esmola e combate espiritual? 
Não duvidemos: a Igreja tem os seus motivos; motivos sábios, motivos de 
mãe que educa com carinho.

Primeiro, a glória de Jesus no Tabor, antegozo da sua ressurreição, ani-
ma-nos e alenta-nos neste caminho quaresmal. Ao falar-nos da oração, da 
penitência, da esmola, ao exortar-nos ao combate aos vícios e à leitura espi-
ritual, a Igreja, fazendo-nos contemplar o Transfigurado, revela-nos qual é o 
objetivo da batalha da Quaresma: encontrar Jesus Cristo cheio de glória e, 
com Ele, sermos glorificados. Olhemos o Tabor, e veremos o que o Senhor 
preparou para nós! Pensemos no Tabor, e a penitência terá um novo sentido, 
as mortificações deste tempo serão feitas com alegria! Que diz o Evangelho? 
Diz que, diante dos apóstolos, Jesus transfigurou-se: “As suas roupas ficaram 
brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alve-
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jar”. A Transfiguração é uma profecia, uma antecipação da glória da Páscoa; 
e a Páscoa de Cristo é a garantia da nossa glorificação. Porque Cristo morreu 
e ressuscitou, nós também, mortos com ele, faremos parte daquela multidão 
vestida de branco, de que fala o Apocalipse! (Ap 7,9) Então, coragem! As 
observâncias quaresmais não são um peso, mas um belo caminho, um belo 
instrumento para nos conduzir à Páscoa do Senhor!

Mas, a leituras de hoje colocam-nos também diante de uma outra realidade, 
bela e profunda. Comecemos pela primeira leitura, na qual Deus pede a Abraão 
tudo quanto ele tinha: “teu filho único, Isaac, a quem tanto amas”. Isaac era 
tudo para Abraão: por ele, tinha deixado Ur na Caldeia, por ele, tinha esperado 
mais de trinta anos, por ele, tinha suportado todas as provas... E, agora, já ido-
so, sem nenhuma possibilidade de ter mais filhos, agora que o menino já esta 
crescidinho e Abraão pensava poder descansar, Deus pede-o a Abraão. Que 
prova dura!... A fé de Abraão, aqui, chega quase que ao absurdo!... Mas, ele 
foi em frente e “estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho”.

Deus tinha o direito de pedir isso a Abraão? Deus tem o direito de nos 
provar, de tantas vezes nos pedir coisas que não compreendemos bem? Tem 
o direito de pedir fé e confiança diante dos percalços da vida? Poderíamos 
responder dizendo simplesmente que “sim”, porque Ele é Deus; deu-nos tudo 
e pode pedir-nos o que desejar. Mas, não é essa a resposta que a Palavra de 
Deus nos indica na liturgia de hoje. Ele pode pedir-nos, certamente, e nós de-
vemos dar, com certeza, porque Ele mesmo, o nosso Deus, nos deu tudo! Ele, 
que pede que Abraão lhe sacrifique o filho único e amado, é o mesmo Deus 
que, como diz São Paulo, na segunda leitura deste domingo, “não poupou o 
Seu próprio Filho, mas entregou-O por todos nós!” Eis o grande mistério: 
Deus, no seu amor por nós – primeiro pelo povo de Israel, descendência de 
Abraão, e, depois, por toda a humanidade, com a qual Ele deseja formar o 
novo povo, que é a Igreja – Deus, no seu amor por nós, entregou à morte o 
seu Filho único, o Amado, o Justo e Santo, Aquele no qual Ele coloca todo o 
seu bem-querer. Não é assim que Ele no-lo apresenta hoje no Monte Tabor? 
“Este é o meu Filho amado. Escutai-O!” É este Filho que será entregue à 
morte. O Evangelho de São Lucas diz-nos que, precisamente nesta ocasião, 
Jesus transfigurado falava com Moisés e Elias “sobre a sua partida, isto é, 
a sua morte, que se iria consumar em Jerusalém” (Lc 9,31). E no Evangelho 
de São Marcos, que escutamos, o próprio Jesus, ao descer da montanha, 
“ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho 
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do Homem tivesse ressuscitado dos mortos”. Sobre o Monte Tabor, com o 
Transfigurado envolto em glória, paira a sombra da paixão, da morte do Filho 
amado e único, que o Deus de Abraão entregará por nós até o fim. Ao filho de 
Abraão, a Isaac, Deus poupou-o no último momento; não poupará, contudo, 
o seu próprio Filho!

Isso revela-nos a dimensão do amor de Deus, da Sua paixão pela huma-
nidade, do Seu compromisso salvífico em nosso favor! Ele pode pedir-nos 
tudo, e nós deveríamos dar-Lhe tudo, porque, ainda que não compreendamos, 
Ele deseja só o nosso bem, a nossa vida, a nossa salvação. Somos preciosos 
a Seus olhos! Escutemos o Apóstolo: “Se Deus é por nós, quem será contra 
nós? Deus que não poupou o Seu próprio filho, mas  entregou-O por todos nós, 
como não nos daria tudo juntamente com Ele? Quem acusará os escolhidos 
de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que 
morreu, mais ainda, que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo 
por nós?” Esta é a dimensão e a profundidade, a largura e a altura do amor de 
Deus por nós! Deixemo-nos, portanto, tocar no nosso coração; convertamo-
nos! Abramo-nos para o Senhor! Arrependamo-nos das nossas indiferenças, da 
nossa frieza, do nosso isolamento! Tenhamos vergonha de tanta incredulidade 
e desconfiança de Deus, simplesmente porque não entendemos o Seu modo de 
agir! Que Santo Abraão, nosso pai na fé, e a Santíssima Virgem Maria, nossa 
Mãe na fé, intercedam por nós para uma verdadeira conversão quaresmal. E 
que, realizando com generosidade e amor, as práticas quaresmais, cheguemos 
às alegrias da Páscoa e contemplemos nos santos mistérios da Liturgia, a face 
de Cristo Jesus glorificado.

Oração Universal

Pres. – Irmãos e Irmãs: neste domingo da transfiguração, 
  oremos a Deus Pai que está nos Céus
  pedindo-lhe, por intermédio, de seu Filho,
  que torne atentos os ouvidos dos discípulos 
  para que possam escutar a sua voz,
  e imploremos humildemente:
   «Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja»
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1. Para que a nossa Diocese e as suas paróquias
 escutem a voz do Espírito que as convida
 a converterem-se claramente ao Evangelho,
 oremos, irmãos.

2. Para que na nossa pátria e em todo o mundo
 surjam homens responsáveis e decididos
 que trabalhem pelo bem dos cidadãos
 oremos, irmãos

3. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente
 sejam homens e mulheres de fé como Abraão
 e obedeçam sempre à voz de Deus,
 oremos, irmãos

4. Para que os doentes que estão em agonia
 acreditem no grande amor que Deus lhes tem
 e se entreguem nas mãos do Salvador
 oremos, irmãos

5. Para que os membros desta comunidade (paroquial)
 recebam a luz de Cristo transfigurado 
 e vivam sempre na presença do Senhor,
 oremos, irmãos.

Pres. – Deus de Jesus Cristo e nosso Pai,
  ouvi as orações do vosso povo
  e dai-nos, como destes a Abraão,
  uma fé tão grande e tão profunda
  que nos leve a oferecer-Vos a própria vida,
  como ele Vos ofereceu, sem hesitar, 
  o único filho que lhe destes.
  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. – Esta oblação, Senhor, 
  lave os nossos pecados
  e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis,
  para celebrarmos dignamente as festas pascais.
  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
  que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.



— 32 —

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,
 a Vós, Deus de Abraão, de Moisés e de Elias, 
 que nos convidais a arriscar a nossa vida,
 em nome da vossa palavra;
 e a partir, seguindo os caminhos 
 que atravessam as trevas da noite,
 para nos levarem à luz do dia sem fim.
 Nós Vos louvamos por vosso Filho bem amado,
 o vosso verdadeiro servidor,
 o profeta anunciado desde sempre.
 No seu rosto transfigurado,
 Vós nos mostrastes o reflexo 
 da vossa bondade e da vossa glória.
 Se O ouvirmos, 
 e O seguirmos no caminho da morte,
 como vossos servidores fiéis,
 estamos certos que, 
 para além dos nossos sofrimentos e da morte,
 Ele nos fará participantes da sua glória.
 Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
 proclamamos na terra a vossa glória,
 cantando numa só voz: 

      Santo, Santo, Santo...



— 33 —

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo 
 e todas as criaturas cantam os vossos louvores, 
 porque dais a vida e santificais todas as coisas, 
 por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, 
 com o poder do Espírito Santo; 
 e não cessais de reunir para Vós um povo 
 que de um extremo ao outro da terra 
 Vos ofereça uma oblação pura.

 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,
 humildemente Vos suplicamos, Senhor:
 santificai, pelo Espírito Santo,
 estes dons que vos apresentamos,
 para que se convertam
 no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
 que nos mandou celebrar estes mistérios.

 Na noite em que Ele ia ser entregue,
 tomou o pão e, dando graças,
 abençoou-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,
 tomou o cálice, e, dando graças,
 abençoou-o e deu-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 agora, Senhor, 
 o memorial da paixão redentora do vosso Filho, 
 da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus, 
 e esperando a sua vinda gloriosa, 
 nós Vos oferecemos, em acção de graças, 
 este sacrifício vivo e santo. 

 Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja: 
 vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
 e fazei que, 
 alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho, 
 cheios do seu Espírito Santo, 
 sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito. 

 O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, 
 a fim de alcançarmos a herança eterna, 
 em companhia dos vossos eleitos, 
 com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, 
 os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
 e todos os Santos, por cuja intercessão 
 esperamos sempre o vosso auxílio. 
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 Por este sacrifício de reconciliação, 
 dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro; 
 confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, 
 ao longo da sua peregrinação na terra, 
 com o vosso servo o Papa N..., 
 o nosso Arcebispo  N..., 
 os bispos do mundo inteiro,
 os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todo o povo por Vós redimido. 

 Atendei benignamente às preces desta família 
 que Vos dignastes reunir na vossa presença. 
 Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia, 
 todos os vossos filhos dispersos. 

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos, 
 e de todos os que morreram na vossa amizade. 
 Acolhei-os com bondade no vosso reino, 
 onde também nós esperamos ser recebidos, 
 para vivermos com eles eternamente na vossa glória, 
 por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
 Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

 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. – 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 a paz ao nosso tempo.
 Na Vossa misericórdia, 
 acalmai as nossas inquietações e revoltas diante do sofrimento;
 tranquilizai-nos para esperarmos como Abraão,
 contra toda a esperança,
 a felicidade que nos prometeis e esperamos receber
 na vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
  Vós manifestastes aos Apóstolos
  a glória que a Vossa paixão e morte Vos traria,
  e transmitiste-lhes a esperança
  da sua própria glorificação.
  Não permitais que desapareça da nossa memória
  a alegria deste encontro espiritual convosco, nesta Eucaristia;
  Que a certeza da Vossa presença,
  no meio das nossas dificuldades,
  nos encha da paz verdadeira,
  como é da Vossa vontade. 
  Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu. 
Pres. –  Que sobre as trevas dos nossos males,
 brilhe a luz do amor de Deus.
 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. – Alimentados nestes gloriosos mistérios,
 nós Vos damos graças, Senhor,
 porque, vivendo ainda na terra,
 nos fazeis participantes dos bens do Céu.
 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.

Para conhecer a glória, 
é preciso passar pelo sofrimento e pela morte. 
Ainda não chegou o momento 
para nos sentarmos, 
é preciso retomar o caminho 
para “passar” com o Mestre.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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3.º Domingo da Quaresma
Ano B

A Lei e o TemploA Lei e o Templo
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III Domingo da Quaresma
(A Lei e o Templo)

1.ª Leit. – Ex 20, 1-17; 
Salmo – Sal 18, 8. 9. 10. 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 22-25;
Evangelho – Jo 2, 13-25.

A liturgia do 3.º Domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupação 
de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a 
Palavra de Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de conversão 
e de renovação.

Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações (“man-
damentos”) que devem balizar a nossa caminhada pela vida. São indicações 
que dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência: a 
nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica 
de Deus… É preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a feli-
cidade sem fim não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de 
importância, mas está na lógica da cruz – isto é, no amor total, no dom da 
vida até às últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como o “Novo Templo” onde Deus se 
revela aos homens lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus 
e a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu “Evangelho” essa 
proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar.
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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, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade,
 que nos fizestes encontrar no jejum,
 na oração e no amor fraterno
 os remédios do pecado,
 olhai benigno para a confissão da nossa humildade,
 de modo que, abatidos pela consciência da culpa,
 sejamos confortados pela vossa misericórdia.
 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 Êxodo       Ex 20, 1-17)

A Lei foi dada por Moisés

Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras:
«Eu sou o senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egipto, dessa casa da escravidão.
Não terás outros deuses perante Mim.
Não farás para ti qualquer imagem esculpida,
nem figura do que já existe lá no alto dos céus
ou cá em baixo na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não adorarás outros deuses nem lhes prestarás culto.
Eu, o senhor teu Deus, sou um Deus cioso:
castigo a ofensa dos pais nos filhos
até à terceira e quarta geração daqueles que Me ofendem;
mas uso de misericórdia até à milésima geração
para com aqueles que Me amam
e guardam os meus mandamentos.
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Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus,
porque o Senhor não deixa sem castigo
aquele que invoca o seu nome em vão.
Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares.
durante seis dias trabalharás
e levarás a cabo todas as tuas tarefas.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho,
nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,
nem o teu servo nem a tua serva,
nem os teus animais domésticos,
nem o estrangeiro que vive na tua cidade.
Porque em seis dias
o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm;
mas no sétimo dia descansou.
Por isso, 
o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado.
Honra pai e mãe,
a fim de prolongares os teus dias
na terra que o Senhor teu Deus te vai dar.
Não matarás.
Não cometerás adultério.
Não furtarás.
Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo;
não desejarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento,
nem coisa alguma que lhe pertença».
      Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 18 (19), 8.9.10.11 (R. Jo 6, 68 c)

Refrão: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples. 

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos. 
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O temor do Senhor é puro
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos. 

São mais preciosos que o ouro, 
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel, 
o puro mel dos favos. 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios    
(1 Cor 1, 22-25)

«Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens,
mas sabedoria de Deus para os que são chamados»

Irmãos:
Os judeus pedem milagres
e os gregos procuram a sabedoria.
Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os gentios;
mas para aqueles que são chamados,
tanto judeus como gregos,
Cristo é poder e sabedoria de Deus.
Pois o que é loucura de Deus
é mais sábio do que os homens
e o que é fraqueza de Deus
é mais forte do que os homens.
      Palavra do Senhor

 Aclamação ao Evangelho
(Jo 3,16)

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

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

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo Senhor.
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 2, 13-25)

«Destruí este templo e em três dias o levantarei»

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
Encontrou no templo
os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas
e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas
e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois;
deitou por terra o dinheiro dos cambistas
e derrubou-lhes as mesas;
e disse aos que vendiam pombas:
«Tirai tudo isto daqui;
não façais da casa de meu Pai casa de comércio».
Os discípulos recordaram-se do que estava escrito:
«Devora-me o zelo pela tua casa».
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe:
«Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?»
Jesus respondeu-lhes:
«Destruí este templo e em três dias o levantarei».
Disseram os judeus:
«Foram precisos quarenta e seis anos para se construir este templo
e Tu vais levantá-lo em três dias?»
Jesus, porém, falava do templo do seu corpo.
Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos,
os discípulos lembraram-se do que tinha dito
e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera.
Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa,
muitos, ao verem os milagres que fazia,
acreditaram no seu nome.
Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos
e não precisava de que Lhe dessem informações sobre ninguém:
Ele bem sabia o que há no homem.
      Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Comecemos pela primeira leitura a nossa meditação da Palavra de Deus 

para este Domingo. Que nos apresenta o Livro do Êxodo? As Dez Palavras, 
os Mandamentos da Torah. A palavra “mandamento” tem hoje um signifi-
cado antipático. Não gostamos de mandamentos, de normas, de preceitos. 
No entanto, para um judeu – e também para um cristão –, os preceitos, os 
mandamentos do Senhor, são uma bênção, um sinal de carinho paterno de 
Deus, que se volta para nós e nos abre o Seu coração, falando-nos da vida, 
mostrando-nos o caminho, iluminando a direção da nossa existência. Foi com 
esse sentido que Deus deu a lei, revelou os preceitos a Israel. A Lei não deveria 
ser vista como um jugo pesado e opressor de proibições, mas como setas que 
apontam para o caminho da vida e nos fazem descansar no coração de Deus. 
O próprio termo hebraico torah, que traduzimos por Lei, significa, na verdade 
instrução. Na Lei, na Instrução, Deus fala-nos da vida porque deseja conviver 
com o Seu povo. Sendo assim, os preceitos são uma bênção! O profeta Baruc 
afirma isso com palavras comoventes: “Escuta, Israel, os mandamentos da 
vida; presta ouvidos, para conheceres a prudência. Por que Israel, por que te 
encontras na terra dos teus inimigos, envelhecendo em terra estrangeira? É 
porque abandonaste a fonte da Sabedoria. Ela é o livro dos preceitos de Deus, 
a Lei que subsiste para sempre: todos os que a ela se agarram destinam-se à 
vida, e todos os que a abandonam perecerão. Volta-se, Jacó, para recebê-la; 
caminha para o esplendor, ao encontro de sua luz! Não cedas a outrem a 
tua glória, nem a um povo estrangeiro os teus privilégios. Bem-aventurados 
somos nós, Israel, pois aquilo que agrada a Deus a nós foi revelado” (Br 3,9-
10.12; 4,1-4). Eis, pois, o que são os mandamentos: uma luz, um caminho de 
liberdade, porque nos faz conhecer o coração de Deus e os Seus sonhos para 
nós. Viver na Palavra de Deus, mergulhar nos Seus preceitos, é viver o Seu 
sonho para nós, é ser livre, maduro e feliz. Por isso o Salmista, hoje, canta: 
“A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma! O testemunho do Senhor é 
fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao 
coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. As 
suas palavras são mais doces que o mel, que o puro mel que dos favos!” E, no 
entanto, Israel violou a Lei de Deus, fechou-se para os preceitos do Senhor... E 
porquê? Porque não basta seguir um conjunto de regras e normas para agradar 
a Deus. A Lei só tem sentido se for vivida como uma relação de amor. Vejamos 
bem como começa o Decálogo: “Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do 
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Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim”. Aqui 
está já dito tudo: por um lado, Deus, apaixonado, fiel, amoroso, tirou o Seu 
povo da miséria e das escravidões. Por outro lado, o povo: de quem Ele espera 
um coração totalmente dedicado ao seu Deus: “Não terás outros deuses além 
de mim!” É esta relação de amor que Israel quebrou, contentando-se muitas 
vezes com um legalismo vazio e frio.

A imagem dessa situação, vemo-la no Evangelho de hoje: o Templo, lugar 
do encontro de Deus com o Seu povo, transformado numa feira, numa casa 
de comércio, um lugar de prostituição do coração, de idolatria. É idolatria a 
ganância, é idolatria a impiedade, é idolatria reduzir a religião a um negócio 
lucrativo, é idolatria pensar que se pode manipular Deus com um dízimo, 
com um rito ou com um volume da Bíblia! O Senhor previne: “Eu sou o 
Senhor vosso Deus que não aceita suborno!” (Dt 10,17) Por isso Jesus age de 
modo tão violento: “Fez um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, 
junto com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos 
cambistas. Disse aos que vendiam pombas: ‘Tirai isso daqui! Não façais da 
Casa de meu Pai uma casa de comércio!’” Que significa este gesto de Je-
sus? É uma pregação pela ação, uma ação profética, uma ação, um gesto que  
vale por uma pregação. Jesus está a revelar a santa ira de Deus contra o Seu 
povo... Hoje em dia, com a mania de sermos politicamente corretos (coisa que 
nunca assentará num cristão), ficamos escandalizados com um Deus que se 
inflama de ira, com um Jesus que deveria ser mansinho, bonzinho, tolinho, e 
aparece, no entanto, firme, forte, radical... e irado! Esse é o Jesus de verdade: 
surpreendente, desconcertante! A Sua ira previne-nos no sentido de que não 
podemos brincar com Deus, não podemos fazer pouco dele! Correremos o 
risco de perdê-lo, de sermos rejeitados do seu coração! Por outras palavras: a 
conversão é uma exigência fundamental para quem deseja caminhar com Deus, 
sendo discípulo do Filho Jesus! Mas os judeus, em vez de compreenderem isso, 
com cinismo criticam Jesus e pedem-lhe um sinal: “Que sinal nos mostras 
para agir assim?” Vejamos bem: quando a infidelidade é grande, quando o 
nosso coração se habituou ao mal, corremos o risco de sermos tomados de tal 
cegueira, de tal dureza de coração, que já não vemos nem com a Luz! Jesus é 
a luz que brilha claramente. A Sua atitude dura, recorda aos judeus o amor de 
Deus que foi traído, a Lei que foi deturpada, e eles ainda pedem por sinais... 
Jesus dá um sinal, terrível, decisivo: “Destruí este Templo, e em três dias eu o 
levantarei”. Que significa isso? “Estais a destruir este Templo? Ele é um sinal, 
é um símbolo profético: ele é o lugar no qual o homem pode encontrar Deus, 
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ele é imagem do meu corpo. Pois bem! Vós violastes a aliança, destruístes o 
sentido da relação com Deus: continuais, pois a destruir este Templo. Mas 
em três dias eu o erguerei para sempre: vai passar a imagem, virá o Templo 
indestrutível, o lugar onde um novo povo poderá para sempre encontrar Deus: 
o meu corpo morto e ressuscitado!” Eis o sinal, surpreendente, escandaloso: 
à infidelidade do Seu povo, Deus responde entregando o Seu Filho e fazendo 
d’Ele o lugar da salvação e da graça, da vida e da vitória da humanidade! É o 
que São Paulo nos diz na segunda leitura deste domingo: “Os judeus pedem 
sinais, os gregos procuram sabedoria; nós, porém, pregamos Cristo crucifica-
do, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos”. O sinal que Deus 
apresenta para Israel, o remédio que Deus preparou para curar a violação da 
Lei é o Seu Filho crucificado, morto e ressuscitado!

Olhemos para nós, o Novo Povo de Deus, o Povo nascido da morte e 
ressurreição de Cristo. Não somos mais obrigados a cumprir os detalhados 
preceitos da Lei de Moisés mas, somos convidados a olhar o Crucificado, cujo 
corpo cravado na Cruz é o lugar do perdão e do encontro com Deus, o lugar da 
nova e eterna Aliança... olhando o Crucificado, ouçamos, mais uma vez, como 
Israel: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da casa da escravidão, da 
miséria do pecado e da morte, da escuridão de uma vida sem sentido! Eu te 
dei o meu filho amado! Não terás outros deuses além de mim!” Compreen-
damos, irmãos: os preceitos do Antigo Testamento passaram; não, porém, a 
exigência de um coração todo de Deus, um coração que O ame, um coração 
sem divisão! E, para nós, a exigência é ainda maior, porque Israel não tinha 
ainda visto até onde iria o amor de Deus; quanto a nós, sabemos: “Deus amou 
tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).

Convertamo-nos! Ergamos os olhos para o Crucificado, “Poder de Deus 
e Sabedoria de Deus”, e mudemos de vida! Que a nossa fé não seja fingida, 
superficial, descomprometida; que a nossa religião não seja simplesmente 
uma prática fria e sem desejo de real conversão ao Senhor! Crer de verdade 
exige que nos coloquemos debaixo do preceito de amor do Senhor! Estejamos 
atentos à advertência final e tremenda do Evangelho de hoje: “Vendo os sinais 
que Jesus realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava 
crédito, pois conhecia-os a todos... conhecia o homem por dentro”. 

– Ah, Senhor Jesus! Tem piedade de nós! Converte-nos a Ti e, depois, 
olha o nosso coração convertido e dá-nos a tua salvação! Piedade, Senhor! 
Na tua misericórdia infinita, conduz-nos às alegrias da Páscoa! 
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
  Na nossa subida para a Páscoa,
  a palavra do Senhor lembrou-nos
  que só a Ele havemos de adorar
  cumprindo a sua lei e os seus preceitos.
  Adoremo-lo com toda a nossa alma
  e oremos com todos os cristãos,
  pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios,
  dizendo com alegria:
   «Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça»

1. Pela santa Igreja, pelo Papa N... e pelos bispos,
 para que falem de Cristo, o Salvador crucificado,
 e anunciem a redenção que vem da cruz,
 oremos, irmãos.

2. Pelos servidores da paz e da justiça,
 para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros
 e trabalhem pelo bem dos cidadãos,
 oremos, irmãos.

3. Pelos cristãos de todo o mundo e pelos judeus,
 para que adorem de coração sincero ao Deus único
 e façam dos mandamentos a sua lei,
 oremos, irmãos.

4. Por todos os homens que vivem sobre a terra,
 para que não matem, não roubem e não mintam,
 honrem os pais, amem o próximo e sejam justos,
 oremos, irmãos.

5. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial,
 para que a atitude que Jesus tomou no templo,
 nos ensine que a casa de Deus é casa de oração,
 oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
  que nos reunistes nesta casa da Igreja
  para escutar a vossa palavra e a acolher,
  fazei de nós pedras vivas
  do templo novo que é o vosso Filho.
  Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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. – Concedei, Senhor, por este sacrifício,
  que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados,
  perdoemos também aos nossos irmãos.
  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,
 a Vós que só quereis o nosso bem 
 e a nossa realização plena.
 Durante a Quaresma,
 Vós nos convidais à conversão do coração
 para que, a partir de agora,
 a vossa morada já não seja apenas 
 os templos de pedra,
 mas o coração de cada irmão;
 para que a fé já não seja apenas 
 uma simples ideia religiosa,
 mas alguém: Vós e vosso Filho;
 para que a religião já não seja apenas 
 o cumprimento de ritos exteriores,
 mas uma vida renovada,
 que se oferece à vossa glória 
 e ao serviço dos outros;
 para que a nossa vida já não seja apenas 
 centrada sobre interesses passageiros,
 mas seja orientada para conhecer a vossa lei
 e cumpri-la como filhos. 
 Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
 proclamamos na terra a vossa glória,
 cantando numa só voz: 

      Santo, Santo, Santo...



— 54 —

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.

 Por isso, 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. 

 De igual modo, naquela noite,
 tomou o cálice
 e, dando graças pela Vossa misericórdia,
 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 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 N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 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.

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que adormeceram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.
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 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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, 
 especialmente da confiança excessiva nas nossas forças
 e nos nossos méritos pessoais,
 que nos fazem pretender o «direito» ao vosso reino.
 Fazei-nos caminhar guiados apenas pela força do Vosso amor
 e pela sabedoria da Vossa Palavra,
 enquanto esperamos aa 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, 
 o Vosso Corpo ressuscitado
 é a morada de Deus entre os homens.
 Reuni-nos no Vosso Espírito,
 guardai-nos na Vossa paz
 e fazei-nos viver no Vosso amor e no serviço aos irmãos,
 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. – Recebemos, Senhor nosso Deus,
 o penhor da glória eterna
 e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do Céu. 
 Nós Vos pedimos humildemente a graça de manifestar na vida
 o que celebramos neste sacramento.
 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 retomar muitas vezes
a oração do Salmo 18, a cantar este louvor da lei do Senhor.
É um convite a reler e meditar os «dez mandamentos» 
que têm algo a dizer-nos e a revelar-nos de Deus, 
que só quer a nossa felicidade.

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

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
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 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!

✠ 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



— 68 —

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, cha-
mado 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 miseri-
córdia 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 verdadeira riqueza – aquele que é o seu Deus! É por 
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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, cum-
pre-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, ne-
gligenciam os seus deveres para com Deus e para com a Igreja, desobedecem 
aos mandamentos…, e não estão aqui? É um espírito de descrença, de falta de 
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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 con-
denado, 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.
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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 segui
-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”. 
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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.
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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. 

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.
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✠ 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: 
“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”. 
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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. 
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 esta-
vam. 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 
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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!

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 fos-
tes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas pelo sangue 
precioso de Cristo” (1Pd 1,18).
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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 mun-
do 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 jul-
gamento 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 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 alian-
ça. 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 es-
tás 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! 
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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»
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  N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 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.



— 95 —

 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 o povo 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.
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Acolher JesusAcolher Jesus

Domingo da Paixão do Senhor
Ano B
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VI Domingo da Quaresma
(Domingo de Ramos na Paixão do Senhor)

1.ª Leit. – Is 50, 4-7; 
Salmo – Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11
Evangelho – Mc 14, 1 – 15, 47.

A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a contemplar 
esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa hu-
manidade, fez-Se servo dos homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e 
o pecado fossem vencidos. A cruz (que a liturgia deste domingo coloca no 
horizonte próximo de Jesus) apresenta-nos a lição suprema, o último passo 
desse caminho de vida nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da 
vida por amor. 

A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus 
a testemunhar no meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimen-
to e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com teimosa 
fidelidade, os projectos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste “servo” 
a figura de Jesus. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do 
orgulho e da arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos 
homens, até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a Palavra 
de Deus nos propõe. 

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o 
momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os ho-
mens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz, revela-se o amor 
de Deus – esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. 
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Bênção dos Ramos

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 caríssimos:
 desde o início da Quaresma
 vimos a preparar-nos com obras de penitência e caridade.
 Hoje estamos aqui reunidos para darmos início,
 em união com toda a Igreja,
 à celebração do mistério pascal do Senhor,
 isto é, da sua paixão e ressurreição.
 Foi para realizar este mistério
 da sua morte e ressurreição
 que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém.
 Por isso, recordando com fé e devoção
 esta entrada triunfal na cidade santa,
 acompanharemos o Senhor,
 de modo que, participando agora na sua cruz,
 mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição.
De mãos juntas o sacerdote benze os ramos:

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
 santificai com a vossa ✠ bênção estes ramos,
 para que, acompanhando a Cristo nosso Rei,
 nesta celebração festiva,
 mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste.
 Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amen.

(O sacerdote asperge os ramos com água benta)
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 11, 1-10)

Quando se aproximaram de Jerusalém, 
nas cercanias de Betfagé e de Betânia, 
perto do Monte das Oliveiras, 
Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes:
«Ide à povoação aí em frente e encontrareis logo à entrada
um jumentinho preso que ninguém montou ainda.
Soltai-o e trazei-o. 
Se alguém perguntar porque o fazeis, respondei:
‘O Senhor precisa dele, 
mas não tardará em mandá-lo novamente para aqui’». 
Eles partiram e encontraram jumentinho preso,
na rua, junto a uma porta, e soltaram-no. 
Alguns dos que estavam ali perguntaram-lhes:
«Porque estais a soltar o jumentinho?» 
Responderam como Jesus tinha dito,
e eles deixaram que o levassem. 
Os discípulos trouxeram o jumentinho a Jesus, 
e puseram as capas em cima;
e Jesus sentou-Se sobre ele. 
Então muitos estenderam as suas capas pelo caminho;
outros puseram ramos que tinham cortado no campo. 
E tanto os que seguiam à frente 
como os que vinham atrás exclamavam: 
«Hossana! Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai David!
Hossana nas alturas!»
    Palavra da Salvação

(Depois de breves palavras, inicia-se a Procissão
que termina na Igreja com a Oração Colecta)

Pres. – Imitemos, irmãos caríssimos,
 a multidão que aclamava Jesus
 na cidade santa de Jerusalém,
 e caminhemos em paz.
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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.

Quando não há bênção dos Ramos, segue-se a 

Antífona da Entrada

Pres. – Seis dias antes da Páscoa,
 o Senhor entrou em Jerusalém 
 e as crianças vieram ao seu encontro, 
 com ramos de palmeira, cantando com alegria:
 «Hossana nas alturas». 
 Bendito sejais, Senhor, 
 que vindes trazer ao mundo a misericórdia de Deus.
 Levantai, ó portas, os vossos umbrais, 
 alteai-vos, pórticos antigos,
 e entrará o Rei da glória.
 Quem é esse Rei da glória?
 O Senhor dos Exércitos,
 é Ele o Rei da glória.

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.
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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.

Oração Colecta

Pres. – Deus eterno e omnipotente, 
 que, para dar aos homens o exemplo de humildade, 
 quisestes que o nosso Salvador 
 se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, 
 fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, 
 para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. 
 Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías        (Is. 50, 4-7)

“Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam,
mas sei que não ficarei desiludido”

O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, 
para que eu saiba dizer uma palavra de alento 
aos que andam abatidos. 
Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, 
para eu escutar, como escutam os discípulos. 
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos 
e eu não resisti nem recuei um passo. 
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Apresentei as costas àqueles que me batiam 
e a face aos que me arrancavam a barba; 
não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. 
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, 
e, por isso, não fiquei envergonhado; 
tornei o meu rosto duro como pedra, 
e sei que não ficarei desiludido.
    Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Sal. 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a)

Refrão: Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?
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Todos os que me vêem escarnecem de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça:
“Confiou no Senhor, Ele que o livre,
Ele que o salve, se é seu amigo”. 

Matilhas de cães me rodearam,
cercou-me um bando de malfeitores.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
posso contar todos os meus ossos. 
Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica.
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me.

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 2, 6-11)

“Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou”

Cristo Jesus, que era de condição divina, 
não Se valeu da sua igualdade com Deus, 
mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, 
tornou-Se semelhante aos homens. 
Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte 
e morte de cruz. 
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Por isso Deus O exaltou 
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, 
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem 
no céu, na terra e nos abismos, 
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, 
para glória de Deus Pai.
    Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Filip 2, 8-9)

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

Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz.
 Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
    que está acima de todos os nomes. 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 14, 1 – 15, 47)

N  Faltavam dois dias para a festa da Páscoa
 e dos Ázimos
 e os príncipes dos sacerdotes e os escribas
 procuravam maneira de se apoderarem
 de Jesus à traição para Lhe darem a morte.
 Mas diziam:

R “Durante a festa, não,
 para que não haja algum tumulto entre o povo”.

N Jesus encontrava-Se em Betânia,
 em casa de Simão o Leproso,
 e, estando à mesa,
 veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro
 com perfume de nardo puro de alto preço.
 Partiu o vaso de alabastro 
 e derramou-o sobre a cabeça de Jesus.
 Alguns indignaram-se e diziam entre si:
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R “Para que foi esse desperdício de perfume?
 Podia vender-se por mais de duzentos denários
 e dar o dinheiro aos pobres”.

N  E censuravam a mulher com aspereza.
 Mas Jesus disse:

J  “Deixai-a. Porque estais a importuná-la?
 Ela fez uma boa acção para comigo.
 Na verdade, sempre tereis os pobres convosco
 e, quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem;
 mas a Mim, nem sempre Me tereis.
 Ela fez o que estava ao seu alcance:
 ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura.
 Em verdade vos digo:
 Onde quer que se proclamar o Evangelho,
 pelo mundo inteiro,
 dir-se-á também em sua memória o que ela fez”.

N  Então, Judas Iscariotes, um dos Doze,
 foi ter com os príncipes dos sacerdotes
 para lhes entregar Jesus.
 Quando o ouviram, alegraram-se 
 e prometeram dar-lhe dinheiro.
 E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus.

N  No primeiro dia dos Ázimos,
 em que se imolava o cordeiro pascal,
 os discípulos perguntaram a Jesus:

R  “Onde queres que façamos os preparativos 
 para comer a Páscoa?”.

N  Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes:

J  “Ide à cidade.
 Virá ao vosso encontro um homem
 com uma bilha de água.
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 Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa:
 ‘O Mestre pergunta: Onde está a sala,
 em que hei-de comer a Páscoa com os meus discípulos?’.
 Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior,
 alcatifada e pronta.
 Preparai-nos lá o que é preciso”.

N  Os discípulos partiram e foram à cidade.
 Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito
 e prepararam a Páscoa.
 Ao cair da tarde, chegou Jesus com os Doze.
 Enquanto estavam à mesa e comiam,
 Jesus disse:

J  “Em verdade vos digo:
 Um de vós, que está comigo à mesa, há-de entregar-Me”.

N  Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro:

R  “Serei eu?”.

N  Jesus respondeu-lhes:

J  “É um dos Doze, que mete comigo a mão no prato.
 O Filho do homem vai partir, 
 como está escrito a seu respeito,
 mas ai daquele por quem o Filho do homem vai ser traído!
 Teria sido melhor para esse homem não ter nascido”.

N  Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
 recitou a bênção e partiu-o,
 deu-o aos discípulos e disse:

J  “Tomai: isto é o meu Corpo”.

N  Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho.
 E todos beberam dele.
 Disse Jesus:
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J  “Este é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança,
 derramado pela multidão dos homens.
 Em verdade vos digo:
 Não voltarei a beber do fruto da videira,
 até ao dia em que beberei do vinho novo
 no reino de Deus”.
N Cantaram os salmos e saíram para o monte das Oliveiras.

N  Disse-lhes Jesus:

J  “Todos vós Me abandonareis, como está escrito:
 ‘Ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas’.
 Mas depois de ressuscitar, 
 irei à vossa frente para a Galileia”.

N  Disse-Lhe Pedro:

R  “Embora todos Te abandonem, eu não”.

N  Jesus respondeu-lhe:

J  “Em verdade te digo:
 Hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar
 duas vezes, três vezes Me negarás”.

N  Mas Pedro continuava a insistir:

R  “Ainda que tenha de morrer contigo, não Te negarei”.

N  E todos afirmaram o mesmo.
 Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsémani
 e Jesus disse aos seus discípulos:

J  “Ficai aqui, enquanto Eu vou orar”.

N  Tomou consigo Pedro, Tiago e João
 e começou a sentir pavor e angústia.
 Disse-lhes então:

J  “A minha alma está numa tristeza de morte.
 Ficai aqui e vigiai”.
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N  Adiantando-Se um pouco, caiu por terra
 e orou para que, se fosse possível,
 se afastasse d’Ele aquela hora.
 Jesus dizia:

J  “Abá, Pai, tudo Te é possível:
 afasta de Mim este cálice.
 Contudo, não se faça o que Eu quero, 
 mas o que Tu queres”.

N  Depois, foi ter com os discípulos,
 encontrou-os a dormir e disse a Pedro:

J  “Simão, estás a dormir?
 Não pudeste vigiar uma hora?
 Vigiai e orai, para não entrardes em tentação.
 O espírito está pronto, mas a carne é fraca”.

N  Afastou-Se de novo e orou,
 dizendo as mesmas palavras.
 Voltou novamente e encontrou-os dormindo,
 porque tinham os olhos pesados
 e não sabiam que responder.
 Jesus voltou pela terceira vez e disse-lhes:

J  “Dormi agora e descansai...
 Chegou a hora: o Filho do homem
 vai ser entregue às mãos dos pecadores.
 Levantai-vos. Vamos.
 Já se aproxima aquele que Me vai entregar”.

N  Ainda Jesus estava a falar, 
 quando apareceu Judas, um dos Doze,
 e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus,
 enviada pelos príncipes dos sacerdotes, 
 pelos escribas e os anciãos.
 O traidor tinha-lhes dado este sinal:
 “Aquele que eu beijar, é esse mesmo.
 Prendei-O e levai-O bem seguro”.
 Logo que chegou, aproximou-se de Jesus
 e beijou-O, dizendo:
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R  “Mestre”.

N  Então deitaram-Lhe as mãos e prenderam-n’O.
 Um dos presentes puxou da espada
 e feriu o servo do sumo sacerdote,
 cortando-lhe a orelha.
 Jesus tomou a palavra e disse-lhes:

J  “Vós saístes com espadas e varapaus para Me prender,
 como se fosse um salteador.
 Todos os dias Eu estava no meio de vós,
 a ensinar no templo,
 e não Me prendestes!
 Mas é para se cumprirem as Escrituras”.

N  Então os discípulos deixaram-n’O e fugiram todos.
 Seguiu-O um jovem, envolto apenas num lençol.
 Agarraram-no, mas ele, largando o lençol,  fugiu  nu.

N  Levaram então Jesus à presença
 do sumo sacerdote,
 onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes,
 os anciãos e os escribas.
 Pedro, que O seguira de longe,
 até ao interior do palácio do sumo sacerdote,
 estava sentado com os guardas, a aquecer-se ao lume.
 Entretanto, os príncipes dos sacerdotes
 e todo o Sinédrio
 procuravam um testemunho contra Jesus
 para Lhe dar a morte,
 mas não o encontravam.
 Muitos testemunhavam falsamente contra Ele,
 mas os seus depoimentos não eram concordes.
 Levantaram-se então alguns,
 para proferir contra Ele este falso testemunho:

R  “Ouvimo-l’O dizer:
 ‘Destruirei este templo feito pelos homens
 e em três dias construirei outro
 que não será feito pelos homens’”.
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N  Mas nem assim o depoimento deles era concorde.
 Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos
 e perguntou a Jesus:

R  “Não respondes nada ao que eles depõem contra Ti?”.

N  Mas Jesus continuava calado e nada respondeu.
 O sumo sacerdote voltou a interrogá-l’O:

R  “És Tu o Messias, Filho do Deus Bendito?”.

N  Jesus respondeu:

J  “Eu Sou. E vós vereis o Filho do homem
 sentado à direita do Todo-poderoso
 vir sobre as nuvens do céu”.

N  O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse:

R  “Que necessidade temos ainda de testemunhas?
 Ouvistes a blasfémia. Que vos parece?”.

N  Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte.
 Depois, alguns começaram a cuspir-Lhe,
 a tapar-Lhe o rosto com um véu
 e a dar-Lhe punhadas, dizendo:

R  “Adivinha”.

N  E os guardas davam-Lhe bofetadas.
 Pedro estava em baixo, no pátio,
 quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote.
 Ao vê-lo a aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe:

R  “Tu também estavas com Jesus, o Nazareno”.

N  Mas ele negou:

R  “Não sei nem entendo o que dizes”.
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N  Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou.
 A criada, vendo-o de novo,
 começou a dizer aos presentes:

R  “Este é um deles”.

N  Mas ele negou segunda vez.
 Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro:

R  “Na verdade, tu és deles, pois também és galileu”.

N  Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar:

R  “Não conheço esse homem de quem falais”.

N  E logo o galo cantou pela segunda vez.
 Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito:
 “Antes de o galo cantar duas vezes,
 três vezes Me negarás”.
 E desatou a chorar.

N  Logo de manhã,
 os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho
 com os anciãos e os escribas e todo o Sinédrio.
 Depois de terem manietado Jesus,
 foram entregá-l’O a Pilatos.
 Pilatos perguntou-Lhe:

R  “Tu és o Rei dos judeus?”.

N  Jesus respondeu:

J  “É como dizes”.

N  E os príncipes dos sacerdotes
 faziam muitas acusações contra Ele.
 Pilatos interrogou-O de novo:

R  “Não respondes nada? Vê de quantas coisas Te acusam”.
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N  Mas Jesus nada respondeu,
 de modo que Pilatos estava admirado.
 Pela festa da Páscoa,
 Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha.
 Havia um, chamado Barrabás,
 preso com os insurrectos
 que numa revolta tinham cometido um assassínio.
 A multidão, subindo,
 começou a pedir o que era costume conceder-lhes.
 Pilatos respondeu:

R  “Quereis que vos solte o Rei dos judeus?”.

N  Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes
 O tinham entregado por inveja.
 Entretanto, os príncipes dos sacerdotes
 incitaram a multidão
 a pedir que lhes soltasse antes Barrabás.
 Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes:

R  “Então que hei-de fazer d’Aquele
 que chamais o Rei dos judeus?”.

N  Eles gritaram de novo:

R  “Crucifica-O!”.

N  Pilatos insistiu:

R  “Que mal fez Ele?”.

N  Mas eles gritaram ainda mais:

R  “Crucifica-O!”.

N  Então Pilatos, querendo contentar a multidão,
 soltou-lhes Barrabás
 e, depois de ter mandado açoitar Jesus,
 entregou-O para ser crucificado.
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 Os soldados levaram-n’O para dentro do palácio,
 que era o pretório, e convocaram toda a coorte.
 Revestiram-n’O com um manto de púrpura
 e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos
 que haviam tecido. Depois começaram a saudá-l’O:

R  “Salve, Rei dos judeus!”.

N  Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe
 e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele.
 Depois de O terem escarnecido,
 tiraram-Lhe o manto de púrpura
 e vestiram-Lhe as suas roupas.
 Em seguida levaram-n’O dali para O crucificarem.

N  Requisitaram, para Lhe levar a cruz,
 um homem que passava, vindo do campo,
 Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo.
 E levaram Jesus ao lugar do Gólgota,
 quer dizer, lugar do Calvário.
 Queriam dar-Lhe vinho misturado com mirra,
 mas Ele não o quis beber. Depois crucificaram-n’O.
 E repartiram entre si as suas vestes,
 tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um.
 Eram nove horas da manhã quando O crucificaram.
 O letreiro que indicava a causa da condenação
 tinha escrito: “Rei dos Judeus”.
 Crucificaram com Ele dois salteadores,
 um à direita e outro à esquerda.
 Os que passavam insultavam-n’O
 e abanavam a cabeça, dizendo:

R  “Tu que destruías o templo 
 e o reedificavas em três dias,
 salva-Te a Ti mesmo e desce da cruz”.

N  Os príncipes dos sacerdotes e os escribas
 troçavam uns com os outros, dizendo:
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R  “Salvou os outros e não pode salvar-Se a Si mesmo!
 Esse Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz,
 para nós vermos e acreditarmos”.

N  Até os que estavam crucificados com Ele O injuriavam.
 Quando chegou o meio-dia,
 as trevas envolveram toda a terra até às três horas da tarde.
 E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte:

J  “Eloí, Eloí, lemá sabactáni?”.

N  Que quer dizer:
 “Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?”.
 Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram:

R  “Está a chamar por Elias”.

N  Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre
 e, pondo-a na ponta duma cana, deu-Lhe a beber e disse:

R  “Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali”.

N  Então Jesus, soltando um grande brado, expirou.
(Breves momentos de silêncio)

N  O véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo.
 O centurião que estava em frente de Jesus,
 ao vê-l’O expirar daquela maneira, exclamou:

R  “Na verdade, este homem era Filho de Deus”.

N  Estavam também ali umas mulheres a observar de longe,
 entre elas Maria Madalena,
 Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé,
 que acompanhavam e serviam Jesus,
 quando estava na Galileia,
 e muitas outras que tinham subido com Ele a Jerusalém.
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 Ao cair da tarde
 – visto ser a Preparação, isto é, a véspera do sábado –
 José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio,
 que também esperava o reino de Deus,
 foi corajosamente à presença de Pilatos
 e pediu-lhe o corpo de Jesus.
 Pilatos ficou admirado de Ele já estar morto
 e, mandando chamar o centurião,
 perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido.
 Informado pelo centurião,
 ordenou que o corpo fosse entregue a José.
 José comprou um lençol,
 desceu o corpo de Jesus e envolveu-O no lençol;
 depois depositou-O num sepulcro escavado na rocha
 e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro.
 Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José,
 observavam onde Jesus tinha sido depositado.
      Palavra da salvação.

Para a Reflexão Homilética
Caríssimos, basta-nos alguns pensamentos, nesta Eucaristia solene que 

abre a Grande Semana da nossa fé, a Semana santíssima, que culminará com 
a Solenidade da Páscoa, Domingo próximo.

Já fizemos memória da Entrada de Jesus em Jerusalém. Ele é o Filho de Da-
vid, o Messias esperado por Israel, que vem tomar posse da sua Cidade Santa. 
Mas, que surpresa! É um Messias humilde, que entra não a cavalo, mas num 
humilde jumento, sinal de serviço e pequenez! Ei-lo: o Seu serviço será dar a 
vida pela multidão. Ele é Rei, mas rei coroado de espinhos e não de humana 
vanglória. Termos seguido o Senhor Jesus nesta procissão com ramos é tê-lo 
reconhecido como nosso rei, rei pobre e humilde. Tê-lo seguido é dispormo-
nos a segui-lo nas pobrezas e humildades da vida, dispondo-nos a participar 
da Sua Paixão e Cruz para termos parte na glória da Sua Ressurreição.

Após a Procissão de Ramos, que pensamentos poderíamos colher agora na 
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Liturgia da Palavra desta Missa da Paixão do Senhor? Eis alguns pensamentos:
Primeiro: O meio que Deus escolheu para nos salvar não foi o que é grande 

e vistoso, tão apreciado pelo mundo. Pelo contrário: o Pai salvou-nos pela 
humilde obediência do Filho Jesus. Reconheçamos na voz do Servo sofredor 
da primeira leitura a voz do Filho de Deus: “O Senhor deu-me a graça de 
falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos 
que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para 
eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos 
e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me 
batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto 
dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, 
e, por isso, não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e 
sei que não ficarei desiludido”. Palavras impressionantes!... O Filho buscou 
humildemente, na obediência de um discípulo, a vontade do Pai – e aí encon-
trou força e consolo, encontrou a certeza da Sua vida. S. Paulo, na segunda 
leitura de hoje, confirma isso com palavras não menos impressionantes: 
“Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade 
com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, 
tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se 
ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz”. Num mundo que nos 
tenta a ser os donos da verdade, desprezando os preceitos do Senhor Deus e 
os seus planos para nós, aprendamos a humilde obediência de Cristo Jesus, 
entremos em comunhão com Cristo obediente ao Pai até a morte. Só então 
seremos realmente livres, somente então viveremos de verdade!

Um segundo pensamento: O breve e concreto relato da Paixão segundo 
S. Marcos, apresenta-nos ao menos três modos de nos colocarmos diante de 
Cristo. Dois modos inadequados, que deveremos evitar, apesar de tantas vezes 
neles cairmos; e um modo correto, a que somos continuamente chamados. 

Primeiramente, o modo dos discípulos, tão vergonhoso: “Então todos 
o abandonaram e figuram”. Quantas vezes, nos apertos da vida, fugimos e 
o abandonamos: no vício, no comodismo, na busca de crendices e seitas, no 
fascínio por ideologias, ideias e filosofias opostas à nossa fé! Como é fácil fugir, 
como é fácil, ainda agora, abandoná-lo! – Perdoa-nos, Senhor, porque ainda 
hoje somos como os primeiros discípulos: frágeis, inconstantes, covardes! 
Perdoa-nos pelo pouco amor, pela falta de compromisso!
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Depois, o modo de Pedro, que “seguiu Jesus de longe”. Atenção, caríssi-
mos Pedros aqui presentes! Não se pode seguir Jesus de longe! Quem o segue 
assim? Quem pensa poder ser discípulo pela metade; quem se ilude, pensando 
seguir o Senhor sem combater os seus vícios e pecados; quem imagina poder 
servir a Deus e ao dinheiro, ao Senhor e aos costumes e modos e pensamentos 
do mundo! Como terminarão esses? Como terminou Pedro: negando conhecer 
Jesus! – Senhor, olha para nós, como olhaste para Pedro; dá-nos o arrepen-
dimento e o pranto pela covardia e frieza em Te seguir! Faz-nos verdadeiros 
discípulos teus, que te sigam de perto até à cruz, como o Discípulo Amado, 
ao lado de tua Mãe Santíssima!

Finalmente, uma atitude bela e digna de um verdadeiro discípulo do Se-
nhor: aquele gesto, da misteriosa mulher, que ungiu a cabeça do Senhor com 
nardo puro, caríssimo! Notemos o detalhe de S. Marcos? “Ela partiu o vaso 
e derramou o perfume na cabeça de Jesus”. Partiu o vaso... isto é, derramou 
todo o perfume, sem reservas, sem pena, com amoroso estrago... Para o Senhor, 
tudo; para o Salvador o melhor! E S. João diz que “a casa inteira ficou cheia 
do perfume do bálsamo” (Jo 12,3). Ó mulher feliz, discípula generosa! Dando 
tudo ao Senhor, perfumou toda a casa com o bom odor de um amor ser re-
servas! Quanta generosidade dessa mulher politicamente incorreta! Quanta 
hipocrisia, quanta mesquinhez dos apóstolos politicamente corretos, que 
não compreenderam o seu gesto de amor gratuito! – Senhor Jesus, faz-nos 
generosos para contigo! Que Te amemos como essa mulher: sem reservas, 
sem fazer contas! Ó Senhor, que nos amaste até o extremo, ensina-nos a 
amar-Te assim também, colocando os nossos perfumes, isto é, aquilo que 
temos de precioso, a teus pés! Então, o mundo será melhor, porque o bom 
odor do amor espalhar-se-á como testemunho da tua presença!

Reza-se o Credo.

Oração Universal

Pres. – Irmãos caríssimos: 
  Neste Domingo de Ramos e da Paixão, 
  invoquemos a bondade de Deus todo-poderoso, 
  para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, 
  dizendo cheios de confiança:
    «Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos»
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1. Para que o Redentor do mundo,
 que se entregou à morte pelos homens,
 estenda a todos os povos o seu Reino,
 oremos, irmãos.

2. Para que o Redentor do mundo,
 que orou com grande clamor e lágrimas,
 interceda diante do Pai por todos nós, 
 oremos, irmãos.

3. Para que o Redentor do mundo,
 que sofreu a angústia e a tristeza,
 socorra os que sofrem e alivie as suas dores,
 oremos, irmãos.

4. Para que o Redentor do mundo,
 que foi flagelado e coroado de espinhos,
 dê coragem aos que estão prestes a perdê-la,
 oremos, irmãos.

5. Para que o Redentor do mundo,
 que ao morrer entregou ao Pai o seu espírito,
 nos reanime com a força da sua Ressurreição,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
 ao escutarmos a leitura da Paixão,
 também nós nos reconhecemos
 naqueles para quem o vosso Filho
 implorou o perdão ao expirar.
 Dai-nos a graça de reconhecer
 com que violência o nosso pecado Vos rejeita
 e com que humildade Vós nos amais.
 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. – Pela paixão do vosso Filho Unigénito,
  apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação:
  concedei-nos, por este único e admirável sacrifício,
  a misericórdia que os nossos pecados não merecem.
  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.
 Sendo inocente, entregou-Se à morte pelos pecadores;
 não tendo culpas, deixou-Se condenar pelos culpados. 
 A sua morte redimiu os nossos pecados 
 e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação.
 Por isso, com os Anjos e os Santos, 
 proclamamos com alegria a vossa glória, 
 cantando numa só voz: 

      Santo, Santo, Santo...

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.
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 Reunidos na Vossa presença,
 em comunhão com toda a Igreja,
 ao celebrarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém,
 no primeiro dia da semana
 em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,
 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. 

 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!
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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 N...,
 o nosso Arcebispo  N...,
 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.

 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.
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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, de todo o mal
 livrai-nos da inconstância das multidões 
 e da traição de Judas.
 Nas dificuldades e cruzes da vida,
 dai-nos confiança em Vós
 e recebei-nos no paraíso, como ao bom ladrão,
 no dia da 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 fostes condenado à morte,
 apesar da Vossa inocência;
 que perdoastes aos vossos algozes,
 apesar dos maus tratos que Vos infligiram:
 dai-nos o Vosso espírito de obediência filial,
 e a coragem de perdoarmos, 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. 
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Pres. – Cristo, pregado injustamente na cruz,
 perdoou até aos que  O mataram.
 Saibamos também nós perdoar, como queremos ser perdoados.
 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 estes dons sagrados, 
 nós Vos pedimos, Senhor: 
 assim como, pela morte do vosso Filho, 
 nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, 
 fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, 
 às alegrias do reino que esperamos. 
 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 de misericórdia, 
 que na paixão do Seu Filho Unigénito,
 vos deu a maior prova de amor, vos conceda,
 pela vossa dedicação a Deus e aos homens,
 o dom inefável da Sua bênção.
R.: Amén.

Pres – Pela morte temporal de Cristo,
 que vos livrou da morte eterna,
 Deus vos conduza à vida que não tem fim.
R.: Amén.

Pres – Até que um dia, depois de terdes seguido
 o exemplo de humildade de Cristo,
 Deus vos torne participantes da Sua Ressurreição.
R.: Amén.

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

Traído por um apóstolo, negado por outro, abandonado por todos, 
Jesus tudo suportou com inédita coragem e serena valentia. 
É “noite” por toda a terra. Jesus sobressai no seu silêncio. 
Perante os insultos e as provocações, Ele cala-se. Não oferece resistência. 
Sofre o abandono dos discípulos, 
a humilhação e zombarias do povo e os escárnios dos soldados. 
A hora é de traição. “Tudo está consumado”. 
O ponto culminante de S. Marcos é a “profissão de fé” do Centurião: 
“na verdade, este homem era o Filho de Deus”.
Façamos companhia a Cristo sofredor, 
para vivermos com Ele a alegria da sua Ressurreição.

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


