
I Domingo da Quaresma 

“Estabeleço a minha aliança convosco” Gn 9,9 

 

Uma Aliança com Raízes 

Aliança – Noé / Símbolo – Arco-íris  
 

 
Leitor: Caminhamos, nesta Quaresma, ao ritmo da Aliança, da promessa de um amor 

que não nos abandona, da fidelidade de Deus para connosco, mas realizando a nossa 

parte da promessa, amando a Deus sobre todas as coisas, não caindo em tentação. 

“Estabeleço a minha aliança convosco”, coloco os meus olhos e o meu coração em cada 

um de vós como um filho amado.  

A primeira Aliança foi estabelecida com um sinal, o Arco-íris ou Arco-da-velha 

(Aliança), como lhe chamavam os nossos antepassados. Este arco aparece depois do 

dilúvio, depois da tempestade, quando a primeira luz rasga as nuvens e o desenha sobre 

a terra. Nos nossos dias, o Arco-íris volta a ser colocado nas janelas, como sinal de 

esperança, como sinal de um amor que quer vencer a tempestade da pandemia. 

Descubramos esta água que nos limpa das quedas e nos afasta da tentação. Sejamos a 

luz de um mundo novo que rasga a tempestade e desenha um arco-íris na terra. 

“Hossana, hossana, ó povo do Senhor, eu te saúdo, luz do mundo novo, novo Israel em 

marcha pelos montes” 

Rito Penitencial (ou Rito da aspersão):  
 
(Sacerdote (Bênção da água): 
Deus eterno e omnipotente que, por meio das águas do dilúvio nos deste uma imagem 
do Baptismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o 
fim do pecado e o princípio da santidade, dignai-vos abençoar + esta água que vamos 
aspergir sobre nós para implorar o perdão dos nosso pecados e obter a força da graça 
da vossa protecção contra as insídias do inimigo tentador. Concedei-nos, Senhor, pela 
vossa misericórdia que brotem sempre para nós as fontes vivas da salvação, para que, 
livres de todos os perigos do corpo e da alma, cheguemos à vossa presença de coração 
puro. Por nosso Senhor Jesus Cristo…) 
 
Aspersão/ cântico  
Kyrie 
 
Sacerdote: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
 
Oração Coleta. 

  



Louvar as raízes  

Ó Maria,  

Tu resplandeces sempre 

 no nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. 

Confiamo-nos a Ti, Saúde dos enfermos,  

que permaneceste junto à cruz,  

associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. 

Tu, Salvação do povo cristão,  

sabes do que precisamos e temos a certeza  

de que providenciarás para que, como em Caná da Galileia, 

 possa voltar a alegria e a festa depois deste momento de provação. 

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor,  

a conformar-nos à vontade do Pai 

e a fazer o que Jesus nos disser,  

Ele que assumiu sobre Si os nossos sofrimentos  

e carregou as nossas dores para nos guiar, 

através da cruz, à alegria da ressurreição. 

Amém! 

 

À vossa protecção recorremos, Santa Mãe de Deus.  

Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,  

mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 

ó Virgem gloriosa e bendita. Amém 

  



Cantar as raízes 

O músico português, Flávio Cristóvam, fez uma música quando, há um ano, a pandemia nos 

entrava pela vida adentro. O seu amigo, Pedro Varela, realizou o vídeo para tentarem trazer 

esperança a todos os que sentiam este autêntico “dilúvio” que inundou a terra. “Vai ficar tudo 

bem” é o lema da esperança e vinha associado a um Arco-íris, como sinal de esperança de um 

futuro melhor, de humanidade melhor. A música espalhou-se pelo mundo acompanhada do 

“Arco-íris ”. Hoje, ao recordarmos a velha aliança, fica o convite de ver ou rever esta música e 

descobrir esse “Arco-íris” que, finda a tempestade, abre à bonança e de descobrirmos que 

podemos nós ser um “Arco-íris” no meio da tempestade e rasgar um novo compromisso com 

os homens e com a natureza... mas como? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hSH_4xnE76k 
 
 
Andrà Tutto Bene (Vai Ficar Tudo Bem)  - Cristóvam 

 
As cidades estão vazias como nunca estiveram antes 

Todos estão com medo do que sopra ao vento 

Os planos que todos nós tínhamos foram por água abaixo 

Nossas vidas foram adiadas, mas nós sabemos que no final 

Nós ficaremos bem 

Ficaremos juntos como uma só pessoa 

As pessoas fazem filas nos mercados 

O silêncio grita o medo em seus corações 

Não perca sua fé 

Não, não deixe sua luz apagar 

Juntos, nós vamos superar a escuridão desses dias 

Dois ou três meses , estão dizendo na Tv 

Fique a salvo em seus abrigos e logo estaremos livres 

Um dia lembraremos dos tempos mais difíceis 

Quando a distância significava amor e nos mantinha vivos 

 

Vai ficar tudo bem 

Vai ficar tudo bem 

Vai ficar tudo bem 

 

Aos médicos e enfermeiras e todos aqueles que lutam 

Os heróis que nos salvaram arriscando suas vidas 

Nós daremos a eles nosso amor 

Yeah, nós gritaremos para os céus 

Irmãos e irmãs nós estamos aqui do seu lado 

Cuidando dos nossos amores sendo fortes e corajosos 

https://www.youtube.com/watch?v=hSH_4xnE76k


Sua bondade é algo que não pode ser pago 

E quando isso acabar as memórias vão brilhar 

Daqueles que faleceram e aqueles que ainda vivem 

Mais alguns meses, dizem os responsáveis 

Divididos nós lutamos, mas juntos nós permanecemos 

Um dia lembraremos dos tempos mais difíceis 

Quando a distância significava amor e nos mantinha vivos 

 

Vai ficar tudo bem 

Vai ficar tudo bem 

Vai ficar tudo bem 

 

 

 

 

 

 

 


