
 

♪ ENTRADA:   
♦ Eu venho, Senhor, à Vossa presença.  
 Ficarei saciado ao contemplar a Vossa glória.  
 Ficarei saciado ao contemplar a Vossa glória.  
 

♦ Olhai para mim, Senhor, porque estou desamparado.  
 Salvai-me dos meus tormentos,  
 salvai-me do pecado, salvai-me do pecado. 

 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Em Vós, Senhor, está a fonte da vida. 
Na Vossa luz veremos a luz, na Vossa luz veremos a luz. 

 

♪ COMUNHÃO:    
Bendito, bendito sejas, Cristo, meu Senhor, pela Eucaristia. 
És força no caminhar, Luz no entardecer, Estrela que nos guia. 
 

A Ti vão matar a sede, Fonte de Água Viva, Para a vida eterna. 
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna. 

 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
Cristo é nosso Rei, Cristo é nossa paz.  
Para sempre reina, só Amor nos traz. 
Bênção, honra e glória, força e poder.  
Só a Ti pertencem, sempiterno Ser. 

 

♪ FINAL:    
Feliz o povo que sabe aclamar-Vos,  
que sabe aclamar-Vos, Senhor,  
e caminha à luz do Vosso rosto, à luz do Vosso rosto. 

1.  
 

«O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós»    
 

 

Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL:  
    Salmo 102 (103), 1-4.6-8.11   
 

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de 
compaixão. 
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2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS 
(1 Cor 10, 1-6.10-12)  

 

A vida do povo com Moisés no deserto foi escrita para nos servir de exemplo     
   

Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos de-
baixo da nuvem, passaram todos através do mar e na nuvem e no mar, 
receberam todos o baptismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimen-
to espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um 
rochedo espiritual que os acompanhava: esse rochedo era Cristo. Mas a 
maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses 
factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o 
mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmura-
ram, tendo perecido às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto lhes suce-
dia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegá-
mos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé tome cuidado 
para não cair. 
 

Palavra do Senhor. 

� EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS          
(Lc 13, 1-9)

 

««Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo» 
 

Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o 
sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. 
Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses 
galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-  
-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo 
modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e 
matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitan-
tes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, 
morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte pará-
bola: «Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi pro-
curar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao 
vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não 
os encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente 
a terra?’. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda 
este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. 
Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo 
ano».   
 

Palavra da salvação. 

 

Olhas para 	 e para os outros como “terra sagrada”? 

O que é que faz com que te esqueças de Deus e não Lhe ligues? 

Pede ao Senhor que faça crescer em 	 o desejo de seres d’Ele e só d’Ele!... 
 

 

Como estás a alimentar a procura de Deus? 

Acrescenta um momento diário de oração ao teu ritmo de oração habitual. 

O Deus que chama e faz tudo por atrair Moisés, é o mesmo que lhe diz: “Não te 
aproximes!” 
A razão é simples: é que o mistério não pode ser percebido se não criarmos condi-
ções para o poder contemplar. Antes do encontro com o Divino, antes de pisarmos 
terra sagrada, precisamos de nos descalçar… 
A vida de cada um de nós e de cada um daqueles com quem nos cruzamos, é hoje 
a terra sagrada, onde o nosso encontro com Deus acontece (ou não…). 
Depende do nosso olhar sobre nós próprios e sobre os outros tornar isso possível. 
Aprender a vermo-nos e a ver os outros como dom e espelho de Deus é uma das 
purificações que somos chamados a fazer neste tempo da Quaresma. 
Porque não nos basta estar fisicamente presente nos locais e nos momentos em 
que Deus Se revela. 
É preciso estar lá com a consciência da grandeza do que está a acontecer. 
E essa consciência mede-se pela capacidade de viver cada vez mais entregue a 
Deus, não desejando outra coisa senão estar cada vez mais unido a Ele, ansiando 
pelo momento em que O veremos face a face, confiando inteiramente n’Ele, sem 
murmurar quando não entendemos os caminhos por onde Ele nos leva. 
E mede-se também pela certeza de que não estamos imunes (muito pelo contrá-
rio!) a tudo o que na história do povo de Israel e na história da Igreja são momentos 
de queda e afastamento de Deus. E é isso que nos faz ouvir com particular acuida-
de o aviso de Paulo: “Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair”. 
É fácil e frequente abandonarmo-nos ao ritmo do dia-a-dia, baixarmos os olhos, e 
esquecermo-nos de os erguer para Deus, a meta da nossa vida. 
É também, por isso, que é importante ter presente que o nosso Deus é o Deus da 
paciência. É o Deus que continua sempre a acreditar em nós. E não desiste. E até 
parece que quanto mais nos afastamos e menos Lhe ligamos, maiores são os cui-
dados que Ele tem com cada um de nós.  
Sempre na esperança de que um dia venhamos a dar fruto.  


