INTRODUÇÕES PARA A EUCARISTIA/CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
PRIMEIRO DOMINGO
O Evangelho do primeiro domingo da Quaresma traz-nos o episódio das
Tentações de Jesus e mostra a Sua coragem para vencer o mal.
Também nós, todos os dias, somos tentados a fazer o mal e, por isso
temos necessidade de pedir a Jesus que nos ajude a RENUNCIAR ao mal e a
escolher fazer o bem. A oração e a leitura da Palavra de Deus, que vamos
fazer mais assiduamente nesta Quaresma, vão ajudar-nos neste sentido.
SEGUNDO DOMINGO
O Evangelho do segundo domingo coloca-nos diante da Transfiguração de
Jesus. A brancura da Sua Veste faz-nos recordar o nosso batismo em que
recebemos a veste branca e fomos convidados a mantê-la imaculada.
Devemos esforçar-nos para que as nossas atitudes e comportamentos
sejam semelhantes aos gestos e atitudes de Jesus (humildade, verdade,
misericórdia, disponibilidade para os planos do Pai …). Para isso devemos
escutar com muita atenção a Sua Palavra que nos é transmitida nesta
celebração.
TERCEIRO DOMINGO
O Evangelho do terceiro domingo da Quaresma fala-nos do encontro de
Jesus com a mulher samaritana. Através do diálogo Jesus revela-Se como a
Água viva «todo aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá
sede”. Também nós somos convidados a fazer este encontro com Jesus e a
recuperar a frescura da Sua Palavra que mata a nossa sede de Vida em
abundância.
QUARTO DOMINGO
O Evangelho do quarto domingo é chamado “Domingo da Alegria” pois
Jesus revela-Se como Luz que ilumina o nosso caminho. O cego de
nascença vai reconhecendo progressivamente quem é Jesus. Começa por
dizer que Ele é um Homem chamado Jesus; depois é o Rabbi que quer dizer
Mestre, de seguida é o Enviado; depois o Profeta, até chegar a reconhecer
que Jesus é Alguém que vem de Deus, o Filho do Homem, o seu Senhor.

Adquire deste modo uma nova visão: a visão da fé que o faz ver com os
olhos do coração.
Vamos também nós ver com o coração para reconhecer em Jesus a nossa
verdadeira Alegria, o nosso Salvador
QUINTO DOMINGO
O Evangelho do quinto domingo da Quaresma apresenta-nos o sinal da
reanimação de Lázaro. Através deste sinal Jesus revela-Se como a Vida
verdadeira, que Ele nos dá em abundância. “Eu vim para que tenham Vida
e a tenham em abundância”. Na Eucaristia escutamos a Palavra da Vida e
comungamos o Pão da Vida.
DOMINGO DE RAMOS
Com a celebração do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor iniciamos a
Semana Santa em que celebramos os mistérios da Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus. Vivamos intensamente esta celebração prestando
atenção à Palavra de Deus que vai ser proclamada.
Ao longo da semana, dentro do possível, façamos silencia para
contemplar, meditar e rezar mais intensamente.

DOMINGO DE PÁSCOA
Na verdade Jesus ressuscitou dos mortos. É
tempo de recuperar a alegria e a esperança
pois a nossa vida tem beleza e plenitude. É
tempo de dizer aos outros, com palavras e
sinais, que o Amor e a Fé nos fazem viver
com maior confiança e fortaleza.

