Celebramos o V Domingo da Quaresma.
No Evangelho de hoje, Jesus anuncia a Sua morte e glória da Cruz.
Invoquemos o Espírito Santo para entendermos a Palavra de Deus.

CÂNTICO | Vem, acender (Tui amoris ignem, Comunidade Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-SlpAmxPtk (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk (LT)

LEITURA DO EVANGELHO
Jo 12, 20-33
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com
Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizêlo a André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho
do homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não
morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua
vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu
estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está
perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O».
A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe
falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora
em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando
Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer.

CÂNTICO | Grão de trigo
https://www.youtube.com/watch?v=8tAr_RmjaQc

TEXTO
O Reino de Deus, como a sua glória e o seu poder, é amor e serviço.
Por isso é que a imagem do grão de trigo que tem que morrer para dar fruto, é a imagem de
alguém que deu a vida: JESUS.

COMPROMISSO
Senhor Jesus, esta semana quero estar disponível para servir, compreendendo que a cruz é sinal de vida,
vida dada aos outros por amor.
Como São Francisco de Assis, rezamos: Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é
morrendo que se renasce para a vida eterna.
PAI-NOSSO…
“A PALAVRA DE DEUS FAÇA MORADA EM NÓS”

