
Encontro do 3º Domingo da Quaresma 

08 de março de 2015 - Ano B 

Tema: Mandamentos, sinais de Amor 

 

Acolhida: (Se quem anima o grupo preferir, a acolhida pode ser feita espontaneamente). 

Queridos irmãos e irmãs, este é o tempo favorável de voltarmos nosso coração ao 

Senhor misericordioso, atentos à sua Palavra de vida. Sintamo-nos acolhidos neste 

encontro fraterno reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém...  

 

(Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas intenções). 

 

Oração: 

Ó Deus de misericórdia, dai-nos a graça de sempre seguir vossos mandamentos, a fim 

de vivermos a vida que nos destes na plenitude de vosso amor e de vossa Aliança fiel. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Motivando o encontro: 

A Aliança é sinal do amor de Deus para com seu povo. 0s mandamentos são expressão 

de nossa parte nesta Aliança, que não é um encargo pesado, mas adesão livre e 

consciente. Devemos estar motivados a assumir o compromisso com Deus a partir do 

amor que temos para com Ele. 

 

Leitura: Para este encontro utilizaremos a leitura do Êxodo 20,1-17: 

Primeira leitura deste terceiro domingo da quaresma. 

 

Reflexão: 

 

Jesus Cristo é a proposta da Nova Aliança de Deus com a humanidade. Sua vida e 

missão é mostrar que Deus é Pai e ama infinitamente seus filhos e filhas. Para alcançar e 

viver esse amor, Cristo é o caminho, é a proposta de Homem novo que Deus faz a nós. 

Não basta cumprir mecanicamente os mandamentos, mas abraçar a “loucura” (cf. 1Cor 

1,22-25) da entrega por amor de Cristo e professar a nossa fé e adesão a Ele, tornando-

nos parte de seu Corpo, que é a Igreja. 

 

1.Convidar, dentre os presentes, aqueles que estão usando aliança, a dar o testemunho       

sobre o que significa usar aliança para ela/ele. 

2. Percebo a Igreja como sinal da Aliança de Amor de Deus, por meio de seu Filho? 

3. Sigo os mandamentos que Deus propõe por medo ou por livre adesão? 

 

Contemplação: (Sugere-se, neste instante, um fundo musical). 

 

Façamos alguns instantes de silêncio, contemplando a Aliança de Amor que Deus tem 

para conosco, sentindo os sinais que a cada dia Deus envia para revelar seu amor. 

 

Preces: 

Coloquemos no coração amoroso de Deus, por meio de Jesus Cristo, os nossos pedidos, 

confiando em sua fidelidade e atenção às nossas necessidades: 



- Senhor, olhai para a vossa Igreja, que ela seja sempre anunciadora de vossa Aliança de 

Amor. Rezemos: 

Senhor, dai-nos a graça de viver vossa Aliança. 

- Senhor, ajudai-nos a abraçar os mandamentos que nos destes, não por medo, mas na  

liberdade de filhos e filhas vossos. Rezemos: 

- Senhor, para que neste tempo forte de conversão, possamos abraçar vossa misericórdia 

que nos restaura. Rezemos: 

 

Compromisso para a semana: 

Podemo-nos comprometer ao longo desta semana em: 

(1) Procurar as catequistas da sua comunidade e conversar sobre os mandamentos. 

(2) Fazer um compromisso pessoal de conversão nesta quaresma. 

(3) Procurar o Sacramento da Penitência em preparação à Páscoa do Senhor que se 

aproxima 

 

Encerramento: 

Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena do rosário, entregando a 

Deus nossa semana e os compromissos assumidos. 

 


