
V Domingo da Quaresma 

“Estabelecerei uma Aliança Nova” Jer 31,31 

 

Uma Aliança com Raízes 

Aliança – Jeremias(Coração)/ Símbolo – Coração  
 

 
Leitor: O Profeta Jeremias anuncia uma nova aliança: «Dias virão, diz o Senhor, em que 

estabelecerei uma aliança nova.: Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-

ei no seu coração.» (Jr31, 31.33). Deus coloca no coração humano a semente de um amor que 

reconstrói, que torna a humanidade nova, a semente do perdão. Esta semente que no coração 

humano se deve deixar rebentar, ganhar raízes, crescer e dar fruto. O verdadeiro lugar da 

Aliança não é o papel, não é a lei, é o coração, esse onde Deus grava o amor, tatua um 

caminho de felicidade, onde Deus atrai para o céu. Jesus é a semente desta nova Aliança 

semeada em cada coração. Jesus mostra-nos que esta aliança não se aprende mas reconhece-

se como o Amor de um Pai pelos seus filhos, é o Filho unigénito a glorificar o nome do Pai. A 

nossa vida é uma longa travessia por estas terras quentes e frias onde, de coração aberto, 

sempre reconhecemos a vida dada pelo Pai e redimida pelo filho… 

“Por estes montes, terra quente e fria,/ Marchamos sempre, povo do deserto,/ Da luz p’ra luz, 

em longa travessia,/ De vida em vida e coração aberto.” (D. Joaquim Gonçalves) 

 

(Coloca-se o coração) 
 

Rito Penitencial  
Sacerdote: Senhor, Pai de infinita misericórdia, tantas vezes temos um coração duro e 
insensível, indiferente a Deus e aos irmãos. Senhor, purifica o nosso coração, para que 
desejemos ver-Te, para que desejemos ter um coração igual ao teu. Senhor, Te 
pedimos perdão. 
 
Senhor, que viestes purificar os corações. 

Kyrie eleison , Kyrie eleison (Senhor, tende Piedade de nós) 

Cristo, que julgais com a justiça do amor 

Christe eleison, Christe eleison (Cristo, tende Piedade de nós) 

Senhor, que ensinais aos pecadores os vossos caminhos. 

Kyrie eleison,Kyrie eleison (Senhor, tende Piedade de nós) 

 
Sacerdote: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
 
Oração Colecta.  



Louvar as raízes   Oração S. José (PC 7) 

Salve, guardião do Redentor 

e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. 

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 

e defendei-nos de todo o mal. Ámen. 

  



Cantar as raízes 
Deixamos-vos, hoje, a canção “PAI” do CUPAV (Centro Universitário Padre António Vieira), 

uma bela reflexão sobre Deus que é Pai, que se grava no íntimo dos corações humanos, tal 

como o Amor de cada Pai “E levo-Te dentro do meu ser/Onde quer que eu vá /Tu vens comigo / 

Teu Espírito em mim irá, me guiará /Um Pai que sempre estará /Aonde eu vá”. Fica o convite a 

escutar esta canção de coração puro, na descoberta do amor paterno, na lembrança e acção 

de graças por este amor de Deus Pai, mas também no modo belo como Ele chega até nós no 

amor de cada pai. Podem terminar rezando o Pai-nosso. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s1WeeGPk_IU&list=PLqHuwQOWK39OMY4YIeO
OEAL0Q43yHUB6H&index=93 
 
PAI - CUPAV (Centro Universitário Padre António Vieira) 

 

Pai, assim Te vou chamar  

Do Universo és Senhor  

Mas não sinto distância  

Em Ti  

Para me abrigar  

Estendeste o manto protector  

Num abraço de esperança  

 

E sei que és o meu melhor amigo  

E levo-Te dentro do meu ser  

Onde quer que eu vá  

Tu vens comigo  

Teu Espírito em mim irá, me guiará  

Um Pai que sempre estará  

Aonde eu vá  

 

Pai, o pão de cada dia  

Eu peço confiante e sei  

Que não devo temer 

O amanhã, a dor ou a alegria  

Ensina-me a aceitar sem medo  

O que a vida trouxer  

 

Liberta a minh'alma  

De todo o rancor  

Para que possa caber  

O teu amor 

https://www.youtube.com/watch?v=s1WeeGPk_IU&list=PLqHuwQOWK39OMY4YIeOOEAL0Q43yHUB6H&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=s1WeeGPk_IU&list=PLqHuwQOWK39OMY4YIeOOEAL0Q43yHUB6H&index=93

