1.
A indignação e a misericórdia do Senhor manifesta-se
no exílio e na libertação do povo

♪ ENTRADA:
Aproximai-vos do Senhor
e sereis iluminados.
O vosso rosto não será confundido,
o vosso rosto não será confundido.

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

♪ COMUNHÃO:
Saboreai como é bom o Pão que vem de Deus Pai!
No coração de Seu Filho Seu Amor saboreai!
No coração de Seu Filho Seu Amor saboreai!

♪ PÓS COMUNHÃO:
Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz,
minha vida e minha luz.

♪ FINAL:
Credo, Domine, Credo!
Aumenta a nossa fé!
Credo, Domine, Aumenta a nossa fé!
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Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 136 (137), 1-6
Refrão: Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,
fique presa a minha língua.

ou: Se eu de Ti me não lembrar, Jerusalém,
fique presa a minha língua
fique presa a minha língua.

«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 com Cristo – é pela graça que fostes salvos – e com Ele
nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos Céus. Assim quis mostrar aos
séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para
connosco, em Jesus Cristo. 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 de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir.

Palavra do Senhor.

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Jo 3, 14-21)
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«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 tenha n’Ele a vida eterna. 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. 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.

Transportamos connosco uma história de infidelidade.
Mas a grande Boa Nova é que basta a nossa vontade de fazer caminho para o
Senhor, para que essa história conheça uma inversão radical.
É que Deus é verdadeiramente “rico de misericórdia”.
E, para nos “restituir à vida em Cristo”, basta-Lhe encontrar em nós, que estamos
“mortos por causa dos nossos pecados”, o desejo de sermos d’Ele…
Reconhecer este amor infinito de Deus por cada um de nós na Cruz de Jesus Cristo, é acolher a vida eterna que Deus quer partilhar connosco e que consiste na
alegria indizível, porque inimaginável, de partilhar a Sua própria intimidade e viver
com Ele para sempre…
Quaresma é tempo de, no deserto da nossa vida, na consciência da nossa limitação
e pobreza, reconhecer que somos de Deus e que a nossa verdade está em vivermos
inteiramente para Ele, fazendo da dependência d’Ele o ar que nos faz viver.
Quando erguemos para Ele os nossos olhos, descobrindo-O e ao Seu amor infinito
no Crucificado, a Cruz torna-se para nós caminho de salvação: olhada com fé, ela
é percebida como projecto de vida a seguir e abraçada com alegria...
“Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele”.
Confiados na grandeza do Amor deste Deus que tudo pode, animados pela certeza
de que não há realismo maior do que confiar na Sua força e não nos autocondenarmos a vivermos prisioneiros dos nossos limites e incapacidades, acolhamos o
apelo desta Quaresma e, com os olhos na Páscoa, abracemos com alegria este
caminho que nos conduz ao coração de Deus.
“Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho”.
Consegues identificar essa Voz interior que te diz que fazes parte do Seu povo? Queres mesmo pôr-te a caminho?

Pensa em todos aqueles que estão a viver momentos mais diceis na sua
vida (desempregados, doentes, com problemas familiares…).
Reza por todos eles.
Pede ao Senhor que se sirva de ! para os ajudar a olhar com fé para a Cruz
de Jesus Cristo e encontrar aí a fonte da esperança e da alegria.

Par!lha com alguém que te seja mais próximo o teu desejo de te pores a
caminho da Páscoa deﬁni!va.

