
 
 

      ENCONTRO 23 / 10 MAR 
 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra.

 

Momento de silêncio. 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (3,14-21) 
 

Naquele tempo, 

disse Jesus a Nicodemos: 

«Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, 

também o Filho do homem será elevado, 

para que todo aquele que acredita 

tenha n’Ele a vida eterna. 

Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, 

para que todo o homem que acredita n’Ele 



não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Porque Deus não enviou o Filho ao mundo 

para condenar o mundo, 

mas para que o mundo seja salvo por Ele. 

Quem acredita n’Ele não é condenado, 

mas quem não acredita já está condenado, 

porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. 

E a causa da condenação é esta: 

a luz veio ao mundo, 

e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 

porque eram más as suas obras. 

Todo aquele que pratica más ações 

odeia a luz e não se aproxima dela, 

para que as suas obras não sejam denunciadas. 

Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, 

para que as suas obras sejam manifestas, 

pois são feitas em Deus. 

 

 Qual o motivo do envio de Jesus ao mundo? 
 

 Porque é que ver Jesus na Cruz nos cura? 
 

 De que nos liberta e cura esse ver Jesus? 

 

Porque nos ama e quer partilhar connosco o Seu amor, Deus enviou-

nos o Seu Filho Jesus. Para nos libertar do pecado e do mal Jesus 

deu a vida por nós.  

E quem olha o Crucificado, ou seja, quem acredita n’Ele está salvo.



 

Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,  

fique presa a minha língua. 
 

Sobre os rios de Babilónia nos sentámos a chorar, 

com saudades de Sião. 

Nos salgueiros das suas margens, 

dependurámos nossas harpas. 
 

Aqueles que nos levaram cativos 

queriam ouvir os nossos cânticos, 

e os nossos opressores uma canção de alegria: 

«Cantai-nos um cântico de Sião». 
 

Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor 

em terra estrangeira? 

Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, 

esquecida fique a minha mão direita. 
 

Apegue-se-me a língua ao paladar, 

se não me lembrar de ti, 

se não fizer de Jerusalém 

a maior das minhas alegrias. 

(Salmo 136 (137), 1-2.3.4-5.6) 

 

Com os braços na Cruz, meu Redentor, 

Abertos me esperai, com o Lado aberto, 

Manifestos sinais do vosso amor. 
 

Ah quem chegasse um dia de mais perto 

A ver com os olhos da alma essa ferida 



Que esse coração mostra descoberto! 
 

Esse, que por salvar gente perdida, 

De tanta piedade quis usar, 

Que deu nas suas mãos a própria vida. 
 

A sangue nos quisestes resgatar 

De tão cruel e duro cativeiro, 

Vendido fostes Vós por nos comprar. 
 

Padecestes por nós, manso Cordeiro, 

Pisado, preso e nu entre ladrões; 

Ardendo o fogo posto no madeiro, 

Ardam postos no fogo os corações. 
 (Hino da Liturgia das Horas) 

 

 

Ao longo desta semana, diante do Crucificado, vou deixar passar o 

filme do imenso amor por nós. 


