
II Domingo da Quaresma 

“Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência ” (Gn 22,17) 

Uma Aliança com Raízes 

Aliança – Abraão / Símbolo – Cordeiro  
 

 
Leitor: A aliança entre Deus e Abraão foi firmada com o sangue de um Cordeiro. 

Confiando totalmente em Deus, Abraão num acto comovente está prestes a oferecer o 

seu próprio filho, a sacrificá-lo, despoja-se da sua última posse, o seu filho, despoja-se 

da sua própria paternidade. Dá o seu filho, dá-se a si próprio. Abraão despoja-se da sua 

própria vontade, agrafa-se a Deus para sempre. Deus faz então a sua aliança com 

Abraão, tornando-o pai, modelo de todos os crentes: “abençoar-te-ei e multiplicarei a 

tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do 

mar”(Gn 22,17). Hoje, nós somos uma dessas estrelas, uma dessas pequenas areias da 

imensa praia do amor divino. Somos continuadores desta aliança de entrega total 

entre o homem e Deus. 

 “Também nós somos povo da aliança / Firmada em sangue novo do cordeiro/ Que tem 

no peito alma de criança/ E na palavra força de guerreiro.” (D. Joaquim Gonçalves) 

 

(Coloca-se o cordeiro) 

 

Rito Penitencial  
Sacerdote: Senhor, Pai de infinita misericórdia, a nossa vontade arrasta-nos para longe 
de Ti. Pensamos possuir tudo para nós e esquecemos a graça, a promessa, o dom de 
tudo e de todos os que colocas no nosso caminho. Senhor, continuamos a sujar-nos no 
nosso pecado e a ofuscar o brilho que colocaste em cada um de nós, por isso te 
pedimos perdão: 
 
Tende compaixão de nós, Senhor. 
R: Porque somos pecadores. 
Manifestai, Senhor a vossa misericórdia. 
R: E Dai-nos a vossa salvação 
 
Sacerdote: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
 
Canta-se o Kyrie 
 
Oração Coleta. 

  



Louvar as raízes Oração à Sagrada Família (AL 325) 

Jesus, Maria e José, 

em Vós contemplamos 

o esplendor do verdadeiro amor, 

confiantes, a Vós nos consagramos. 

Sagrada Família de Nazaré, 

tornai também as nossas famílias 

lugares de comunhão e cenáculos de oração, 

autênticas escolas do Evangelho 

e pequenas igrejas domésticas. 

Sagrada Família de Nazaré, 

que nunca mais haja nas famílias 

episódios de violência, de fechamento e divisão; 

e quem tiver sido ferido ou escandalizado 

seja rapidamente consolado e curado. 

Sagrada Família de Nazaré, 

fazei que todos nos tornemos conscientes 

do carácter sagrado e inviolável da família, 

da sua beleza no projecto de Deus. 

Jesus, Maria e José, 

ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. 

Ámen. 

  



Cantar as raízes 

Na JMJ Madrid 2011, tivemos uma das melhores bandas sonoras de sempre em Jornadas 

Mundiais da Juventude. Numa experiência única reuniram jovens músicos de todo o mundo 

numa orquestra maravilhosa que trouxe às celebrações litúrgica uma sonoridade de uma 

beleza impar. Todos os que lá estiveram reconhecem o Glória, o Santo e outros, logo às 

primeiras notas (podem depois escutar no youtube). Hoje deixamos o Agnus Dei, o Cordeiro de 

Deus. Essa convite a descobrir que, a partir da aliança com Abraão terminam os sacrifícios 

humanos, Deus oferece a Abraão o Cordeiro… Jesus será este Cordeiro de Deus, o último 

sacrifício, o sinal do Amor Maior, o último sacrifício de sangue, sinal de piedade, de paz para os 

homens… Saibamos confiar em Deus até ao fim, pois Ele não nos falhará. Seremos um grão de 

areia deste grande mar, seremos uma destas estrelas a brilhar no céu…  

Nota: Para quem desejar outra música, deixamos “Confiarei”… 

 
 
Versão ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=RVhJ-D4nJxA 
 
Versão em estúdio: https://www.youtube.com/watch?v=DHebKuOJZBI 
 
 
 
AGNUS DEI ( JMJ 2011)  

 

Rem Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis ( BIS ) 

 Rem Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, Dona nobis , Dona nobis pacem 

 

 

Confiarei: https://www.youtube.com/watch?v=OGXAApa1YV8 
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