VIVER A QUARESMA (E A VIDA) AO RITMO DA EUCARISTIA
NA QUARESMA DESTE ANO, CAMINHAMOS AO RITMO DA EUCARISTIA,CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO
PASCAL - A MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS. SEMANA A SEMANA, QUEREMOS APRENDER COM AS
DIVERSAS PARTES DA MISSA, E DESCOBRIR NELAS AS PISTAS E ATITUDES PARA A NOSSA CAMINHADA DE
QUARESMA. ESTA É UMA OPORTUNIDADE PARA REDESCOBRIR A CENTRALIDADE DA MISSA NA NOSSA VIDA.

OFERTÓRIO
QUAL O SENTIDO?
Com o ofertório, iniciamos a segunda parte da missa, centrada no altar. Na preparação
dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho os mesmos elementos que Jesus tomou
nas suas mãos, na última ceia. A coleta (peditório) feita neste momento é também
sinal da partilha de bens para ajudar as necessidades da Igreja.
O sacerdote coloca algumas gotas de água no cálice. A água que se mistura com o vinho
pode ter três significados: a união dos fiéis (a água) com Cristo (o vinho), a união da
natureza humana com a natureza divina de Cristo e, sobretudo, simboliza a água e o
sangue que brotaram do lado de Jesus ao ser trespassado com a lança.
De seguida, o sacerdote toma nas suas mãos a patena com a hóstia e, elevando-a,
recita uma oração de bênção. Faz o mesmo com o cálice. Esta oração de bênção
(bendito sejais, Senhor, …) é idêntica à dos judeus, usada por Jesus. O sacerdote convida
a que todos nos unamos na oferta de um mesmo sacrifício.
COMO POSSO VIVENCIAR MELHOR ESTE MOMENTO?
O ofertório é o momento de entregar o tempo que passou desde o último encontro
com o Senhor. Neste momento queremos pôr no altar tudo o que faz parte da nossa
vida, as conquistas e desventuras.
Somos convidados a aproveitar este momento para oferecer a Deus as nossas vidas,
o dia-a-dia, propósitos e intenções, o nosso amor, para que Ele os santifique e sirvam
para o bem da Igreja. Unidos a Jesus, este é o nosso sacrifício (fazer sacra a nossa
vida), por isso, é o momento de oferecer interiormente a Deus tudo o que trazemos
no coração, de nos oferecermos com Jesus a Deus Pai. O cântico ajuda-nos a rezar
nesse sentido.
PROPÓSITO PARA A SEMANA:
Pai, dá-nos um coração puro, para que nunca deixemos de acreditar. Mesmo nos
momentos mais difíceis, que a tua presença seja uma Luz na nossa família. Querida
Mãe, ajuda-nos a praticar as obras da luz, para levar o amor aos outros o amor de
Deus que ofereceu o Seu Filho por nós. Nesta semana, recordando este momento de
partilha, de entrega e de oferta aos outros, procuremos:
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-

Visitar um doente, idoso ou pessoa que viva só, no nosso bairro ou no
nosso prédio, dando-lhe conforto e esperança e testemunhando a nossa
Fé no Deus que nos transforma e alegra.

-

Dar esmola ou fazer uma oferta a alguma família ou instituição, podendo
oferecer algo a que já não damos uso.

-

Demos graças ao longo da semana “pelo pão de cada dia”, rezando ao início
de cada refeição.
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