
Guió litúrgic per a l’eucaristia del segon diumenge de mes       
la col·lecta del qual es destina a la Càritas Parroquial 
 
 

14 de MARÇ de 2021 
 

4t Diumenge de Quaresma 
 

(Material perquè els membres de cada Càritas Parroquial puguen animar 
l’Eucaristia dominical, amb la finalitat de sensibilitzar i implicar la comunitat 

en el compromís sociocaritatiu). 
 
 
Ambientació 
 

En l’interior de l’Església es col·locarà en l’ambó de les lectures o bé en l’altar 
un cartell que diga: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 
 

Benvinguts a aquesta celebració que animem des de Càritas Diocesana. 
Hem d’estar radiants d’alegria perquè hem estat salvats per pur regal de 
Déu, no pels nostres esforços. Ens acostem a la gran festa de la Pasqua, i 
per això l’Església, en aquest quart diumenge de Quaresma, ens fa 
reflexionar sobre el gran amor que Déu ens té. Ell va estimar al món fins a 
l’extrem de donar el seu Fill, perquè tots ens salvem. 

 
Que l’Eucaristia de hui siga una acció de gràcies pel gran do de la SALVACIÓ 
que hem rebut de Déu. En Ell hem trobat el sentit ple i la raó del nostre 
existir. Que les nostres bones obres siguen el signe i testimoni d’aquest gran 
do rebut. 



 
PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura (2Cron 36, 14-16. 19-23)   
 

La primera lectura ens mostra la fidelitat de Déu al seu poble Israel, a 
pesar de les seues contínues infidelitats. Déu no deixarà d’avisar-los 
perquè deixen el mal camí, però no fan cas. Malgrat això, Déu no 
deixa d’ajudar-los. Així és Déu amb nosaltres també hui. 
 

Monició a la 2a lectura (Ef 2, 4-10)   
 

A pesar de ser com som, a pesar de les nostres infidelitats, Déu no es 
cansa d’estimar-nos immensament i dir-nos de mil maneres: ESTÀS 
SALVAT, perquè ens dediquem a posar en pràctica les obres que fan 
present el Regne.  

 
Monició a l’Evangeli (Jn 3,14-21)   
 

Un important missatge anem a escoltar en l’Evangeli de Joan: “Déu ha 
estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic per a la SALVACIÓ de 
tots”. Només les bones obres que fa una persona, delataran que la 
llum de l’amor de Déu ha inundat el seu cor SALVANT-LO. 
 

PETICIONS 
 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pel Papa, els bisbes, els sacerdots i 
religiosos, per tot el laïcat, perquè amb les seues obres facen present 
el Regne, i siguen per al nostre món, signes palpables i creïbles de 
l’Amor de Déu. Preguem al Senyor.  
 

2. Senyor Jesús, et demanem pels governants de les nacions, i per tots 
els líders polítics i econòmics, perquè, per la seua preocupació per la 
justícia i la pau, estiguen al servei del bé comú de tots. Preguem al 
Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per les persones que estan vivint situacions 
difícils, pels aturats, pels qui veuen el seu futur amenaçat o sense 
esperança, pels empobrits, els exclosos, els qui no compten, perquè en 
nosaltres, i en la nostra comunitat, troben un suport fratern i solidari, i 
en tu troben fortalesa i Esperança. Preguem al Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem per les dones, perquè es respecte la seua 
dignitat i els seus Drets, perquè acaben les desigualtats, les 
discriminacions, i acabe la lacra dels maltractaments. Preguem al 
Senyor. 
 



5. Senyor Jesús, et demanem per cadascú de nosaltres, perquè sempre 
tinguem els nostres ulls fixos en tu, el nostre salvador, i que totes les 
nostres obres nasquen de l’amor que tu vesses en el nostre cor cada 
dia. Preguem al Senyor. 

 

 
 
Oració per a després de la comunió 
 

Senyor Jesús, volem seguir els teus passos. 
Dóna’ns el teu Esperit, 
per aprendre a viure sent misericordiosos  
Com el Pare Déu ho és. 
Ajuda’ns a deixar-nos tocar cada dia  
Per la gratuïtat de l’amor que ens regales. 
 

Volem compartir el teu somni de construir un món  
més just, més fratern, més solidari, 
on tots puguen gaudir dels seus Drets, 
on hi haja pa per a tots, 
on ningú no patisca violència o maltractament, 
on ningú no siga exclòs o descartat,  
on la Mare Terra siga cuidada i respectada. 
 

Dóna’ns el teu Esperit, Jesús,  
per a perseverar en el treball de fer realitat el teu somni,  
el somni del teu Regne. 
Dóna’ns el teu Esperit per a estar plens d’esperança i fortalesa  
per a seguir en camí,  
per animar-nos a pesar de les dificultats.  
 

Senyor Jesús, que vas passar fent el bé, 
compromés a sanar els malalts, 
a acollir els marginats, 
a denunciar les injustícies, 
a compartir el teu pa amb els pobres,  
a donar esperança als desesperançats, 
a ensenyar el camí per a ser feliços, 
a anunciar i fer palpable el Regne  
amb el teu ser i amb el teu obrar. 
 

Dóna’ns el teu Esperit, Senyor Jesús, per a seguir-te, 
per a fer el bé en els nostres dies allà on estem, 
amb els talents i dons que ens has donat, 
per a seguir fent present el teu Regne.  


