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Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.  
 
Ant. 1 Cantarei ao Sehor enquanto viver 
           Louvarei o meu Deus enquanto existir 
           Nele encontro a minha alegria 
           Nele encontro a minha alegria. 
 

Salmo 121 
Levanto os olhos para os montes:                                                     
    de onde me virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor  
    que fez o céu e a terra. 
Ele não deixará que vacilem os teus pés;  
    aquele que te guarda, não dormirá. 
Pois não há-de dormir nem dormitar,  
    aquele que guarda Israel. 
O Senhor é quem te guarda e está a teu lado.  
    Ele é a tua proteção. 
O Sol não te fará mal durante o dia,  
    nem a Lua, durante a noite. 
O Senhor protege-te de todo o mal  
    e vela pela tua vida. 
O Senhor protege-te nas tuas idas e vindas,  
    agora e para sempre. 

 

Cântico 
 
Se conhecesses o amor de Deus 
Tu correrias até o encontrar. 
Se conhecesses o amor de Deus 
Tu correrias até o encontrar. 
 
1. O Senhor nos amou tanto  
    até morrer sobre uma cruz. 
    Pela sua morte ele venceu a nossa morte 
    e nos deu vida. 
     
2. Senhor, dá-me da tua água 
    para que eu não tenha sede 
    Essa água que sacia 
    a nossa sede de infinito.  
 
3. Quem tem sede venha a mim 
    e que beba da minha água 
    Do seu seio jorrarão 
    grandes rios de água viva.  

 

 
Ant. 2 Misericordias Domini,  
           in aeternum cantabo 

 

 

 
 

     (Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 138 

 

1. Dou-te graças, Senhor, de todo o coração 
    na presença dos poderosos te hei de louvar.  
 
 
2. Inclino-me voltado para o teu santo templo 
    e louvarei o teu nome, 
    pela tua bondade e pela tua fidelidade 
    porque foste mais além das tuas promessas. 

 
 
3. Quando te invoquei, atendeste-me 
    e aumentaste as forças da minha alma. 
 

4. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor,  
    ao ouvirem as palavras da tua boca.  
    Celebrarão os caminhos do Senhor,  
    pois grande é a sua glória. 
 
 
5. O Senhor é excelso, mas repara no humilde  
    e reconhece de longe o soberbo. 
 
 
6. Quando estou em angústia, conservas-me a vida;  
    estendes a mão contra a ira dos meus inimigos,  
    e a tua mão direita me salva. 
 
 
7. O Senhor tudo fará por mim!  
    Ó Senhor, o teu amor é eterno!  
    Não abandones a obra das tuas mãos! 
 

 
Leitura da Primeira Carta aos Coríntios 

(1 Cor 1, 22-25) 

 

Uma vez que o mundo, na sabedoria de Deus, não 
conheceu Deus por meio da sabedoria, aprouve a 
Deus salvar os que acreditam por meio da loucura da 
pregação. Enquanto os judeus pedem sinais, e os 
gregos procuram sabedoria, nós proclamamos Cristo 
crucificado, escândalo para os judeus e loucura para 
os pagãos. Mas para os que foram chamados, sejam 
eles judeus ou gregos, Cristo é poder de Deus e 
sabedoria de Deus; porque a loucura de Deus é mais 
sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais 
forte do que os homens. 

 

 

Silêncio 

 

Meditação 

 

Deus não olha de fora, de modo neutral, para a 
história dos homens. O nosso Deus é um Deus que, 
no amor e na misericórdia, se compromete. É um 
Deus que toma a iniciativa de manifestar o Seu 
amor e de transformar o inaceitável da história numa 



história nova, numa história aberta, numa história 
onde a vida é verdadeiramente possível. É Deus 
quem toma a iniciativa de nos amar quando nós 
mais precisamos. Estávamos no Egito, eramos 
escravos, eramos perseguidos, estávamos abatidos, 
oprimidos e Deus vem ao nosso encontro. Então, 
não há limite, não há separação, não há momento 
nenhum na nossa vida no qual o amor de Deus e a 
Sua misericórdia não se possam manifestar.  
 
Por isso, cada um de nós se sinta verdadeiramente 
envolvido, tocado, mergulhado no mistério da 
misericórdia de Deus. A nossa vida não está sob o 
signo da fatalidade, a nossa vida está sob a luz de 
uma bênção, sob a luz de uma promessa. Por isso, 
cada um de nós é chamado a confiar. Confiemos 
neste amor que Deus nos oferece, confiemos 
naquilo que Deus pode realizar em nós. Por maior 
que seja a nossa dificuldade, o emaranhado da 
nossa vida, o nó, a fragilidade, Deus pode. 
Confiemos, acreditemos nesta misericórdia, nesta 
mão estendida que Deus lança à vida de cada um 
de nós. O caminho do Povo de Deus, ao longo da 
história, é o caminho de uma memória sempre 
presente do amor de Deus e da sua misericórdia. A 
nossa biografia, a nossa autobiografia crente, o 
património de vida que construímos juntos é um 
património que pode atestar e documentar como 
Deus é misericordioso para nós. 
 
Nesta Quaresma, sintamo-nos apóstolos da 
misericórdia de Deus. Cada um de nós tem de ser 
testemunha da misericórdia, aprendendo a arte da 
misericórdia que é uma arte de reconciliar, de 
restaurar, de abrir portas fechadas, de quebrar 
isolamentos, de testemunhar que é possível, de 
acordar a esperança, de não apagar a pequenina 
chama entre as cinzas, mas pelo contrário fazer 
tudo para que aquela chama não morra. Que cada 
um de nós se sinta um enviado da misericórdia na 
sua vida, no seu contexto familiar, no seu mundo de 
trabalho, com os seus amigos, com os próximos e 
os distantes, com aqueles com quem estamos bem  

e com aqueles com quem temos conflitos. Sentirmo-
nos responsáveis no sentido de comprometidos com 
uma missão libertadora, com uma missão 
messiânica, com uma tarefa transformadora da 
realidade. A responsabilidade tem de ser vivida 
como envio. Isto significa: agora, torna à tua volta o 
mundo melhor, enche-o de pequenos gestos, 
acende pequenas luzes, modifica, renova, faz o que 
está ao teu alcance todos os dias. É esta 
mobilização ativa para o bem que a Quaresma pede 
a cada um de nós em vista da Páscoa. É este 
rejuvenescimento da alma que a responsabilidade 
pelos outros, pelo mundo, nos dá. O grande milagre 
é a possibilidade de amarmos. Não desistamos de ir 
ao encontro dos outros, do milagre do amor, do 
milagre do serviço, do colocar os outros em primeiro 
lugar. E este esforço transforma-nos, coloca luz 
dentro de nós.  
Cardeal José Tolentino Mendonça in “Homilia no III 

Domingo da Quaresma (28.02.16)” 

 

Cântico 
 

Senhor Jesus, tu és Luz do mudo,  
dissipa as trevas que me querem falar. 
Senhor Jesus, és Luz na minha alma, 
saiba eu acolher o teu amor.  
 

 

Preces 

Glorifiquemos a Cristo, Luz do mundo, para que, 
seguindo-O, não andemos nas trevas, mas tenhamos 
a luz da vida. Oremos, cantando: 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

- Jesus Cristo, a tua Palavra seja Luz dos nossos 
caminhos para que, realizando sempre as obras da 
verdade, aumente cada vez mais o nosso amor por Ti. 
 
- Jesus Cristo, ensina-nos a promover com retidão o 
bem de toda a humanidade para que, por meio da 
Igreja, possamos iluminar cada vez melhor a 
sociedade humana. 
 

- Jesus Cristo, infundi em nós sentimentos de 
misericórdia e humildade e dai-nos um espírito 
compreensivo e paciente para com todos. 
 
- Jesus Cristo, abre as portas da bem-aventurança 
eterna a todos os que adormeceram na vossa paz e 
admiti-os na glória da imortalidade. 
 
- Jesus Cristo, confiamos-te todos aqueles que estão a 
atravessar as grandes provações da guerra e da 
violência na Ucrânia. Que o teu Espírito Santo toque 
os corações dos líderes dos povos, que todos os seres 
humanos reconheçam o amor de Deus e que 
possamos nós ser artesãos da paz onde tu nos envias. 
 
Pai Nosso 

 

Oração 

 
Senhor nosso Deus, ouvi as nossas preces e dirigi os 
nossos corações para que possamos viver sempre na 
vossa luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 

Cântico 

 

Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum. 
 
(Louvai todos os povos. Louvai o Senhor.) 

 

Comunidade Estrada Clara 
“Brilhe a Vossa Luz diante dos Homens” (Mt 5, 16) 
 
www.estradaclara.pt 
comunidade.estrada.clara@gmail.com 
www.instagram.com/comunidade.estrada.clara/ 
 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Matriz) 
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