
— 233 —

VI Domingo da Páscoa
Ano A

Preparando a despedida



— 234 —



— 235 —

VI Domingo da Páscoa
(Na despedida...)

1.ª Leit. – Act 8, 5-8. 14-17;
Salmo – Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 15-18;
Evangelho – Jo 14, 15-21.

A liturgia do 6.º Domingo da Páscoa convida-nos a descobrir a presença
– discreta, mas eficaz e tranquilizadora – de Deus na caminhada histórica da
Igreja. A promessa de Jesus – “não vos deixarei órfãos” – pode ser uma boa
síntese do tema.

A primeira leitura mostra exactamente a comunidade cristã a dar tes-
temunho da Boa Nova de Jesus e a ser uma presença libertadora e salvadora
na vida dos homens. Avisa, no entanto, que o Espírito só se manifestará e só
actuará quando a comunidade aceitar viver a sua fé integrada numa família
universal de irmãos, reunidos à volta do Pai e de Jesus.

A segunda leitura exorta os crentes – confrontados com a hostilidade
do mundo – a terem confiança, a darem um testemunho sereno da sua fé, a
mostrarem o seu amor a todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo,
que fez da sua vida um dom de amor a todos, deve ser o modelo que os cristãos
têm sempre diante dos olhos.

O Evangelho apresenta-nos parte do “testamento” de Jesus, na ceia de
despedida, em Quinta-feira Santa. Aos discípulos, inquietos e assustados, Jesus
promete o “Paráclito”: Ele conduzirá a comunidade cristã em direcção à verda-
de; e levá-la-á a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai.
Dessa forma, a comunidade será a “morada de Deus” no mundo e dará teste-
munho da salvação que Deus quer oferecer aos homens.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Concedei-nos, Deus omnipotente,

a graça de viver dignamente estes dias de alegria
em honra de Cristo ressuscitado,
de modo que a nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que celebramos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos           (Actos 8,5-8.14-17)

«Impunham as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo»

Naqueles dias,
Filipe desceu a uma cidade da Samaria
e começou a pregar o Messias àquela gente.
As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe,
ao ouvi las e ao ver os milagres que fazia.
De muitos possessos saíam espíritos impuros,
soltando enormes gritos,
e numerosos paralíticos e coxos foram curados.
E houve muita alegria naquela cidade.
Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém
ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus,
enviaram lhes Pedro e João.
Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos,
para que recebessem o Espírito Santo,
que ainda não tinha descido sobre eles;
só tinham sido Baptizados no nome de Jesus.
Então impunham-lhes as mãos
e eles recebiam o Espírito Santo.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R. 1 ou Aleluia)

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor.

Aclamai a Deus, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
celebrai os seus louvores,
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras».

«A terra inteira Vos adore e celebre,
entoe hinos ao vosso nome».
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua acção pelos homens.

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro (1 Pedro 3, 15-18)

«Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito»

Caríssimos:
Venerai Cristo Senhor em vossos corações,
prontos sempre a responder, a quem quer que seja,
sobre a razão da vossa esperança.
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Mas seja com brandura e respeito,
conservando uma boa consciência,
para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados,
sejam confundidos os que dizem mal
do vosso bom procedimento em Cristo.
Mais vale padecer por fazer o bem,
se for essa a vontade de Deus,
do que por fazer o mal.
Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados
– o Justo pelos injustos – para nos conduzir a Deus.
Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 23)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 14, 15-21)

«Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor,
para estar sempre convosco:
o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber,
porque não O vê nem O conhece,
mas que vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós.
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Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós.
Daqui a pouco o mundo já não Me verá,
mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis.
Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai
e que vós estais em Mim e Eu em vós.
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,
esse realmente Me ama.
E quem Me ama será amado por meu Pai
e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Nestes dias pascais em honra do Ressuscitado, contemplamos e experi-

mentamos nos santos mistérios não somente a sua ressurreição e ascensão,
como também o dom do seu Espírito Santo em pentecostes.

A Palavra de Deus que escutamos nesta liturgia do VI Domingo da Pás-
coa coloca-nos precisamente neste clima. Com um coração fiel e recolhido,
contemplemos o mistério que o Evangelho de hoje nos revela! Meditemos nas
palavras do Senhor Jesus:

«Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o
mundo já não Me verá, mas vós ver Me eis, porque Eu vivo e vós vivereis.»
São palavras maravilhosas, cheias de promessas e de vitória... Mas, será que
são verdadeiras? Como pode ser verdade tudo isto? Uma coisa é certa: o
Senhor não mente! E ele garante-nos: Eu virei a vós! Eu vivo! Vós vivereis!
Mas, como se dá tal experiência? Como podemos realmente experimentar tal
realidade na nossa vida e na vida da Igreja? Eis a resposta, única possível: só
no Espírito Santo que o Ressuscitado nos deu ao derramá-lo sobre nós após a
ressurreição. Vejamos:

«Voltarei para junto de vós» – Na potência do Espírito Santo, Cristo
permanece verdadeiramente no coração da sua Igreja, primeiro pela Palavra,
pregada na potência do Espírito, como Filipe, na primeira leitura, que, anunci-
ando Cristo, realizava curas e exorcismos e, sobretudo, tocava os corações!
Uma Palavra que realmente toca os corações e coloca os ouvintes diante de
Cristo vivo e actuante. Mas, juntamente com a Palavra, os sacramentos, so-
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bretudo o Baptismo e a Eucaristia. Em cada sacramento é o próprio Espírito
do Ressuscitado quem age, conformando-nos a Cristo Jesus, unindo-nos a
Ele, fazendo-nos experimentar a sua vida e a sua força. Pelo Baptismo, mer-
gulhados no Espírito do Ressuscitado, nascemos para uma vida nova, como
nova criatura; pela Eucaristia – o seu Corpo e Sangue – entramos na comu-
nhão mais plena que se possa ter neste mundo com o Senhor: Ele em nós e
nós n’Ele, num só Espírito Santo que ele nos doa!

«Vós ver-Me-eis!» – Porque Espírito Santo do Senhor Jesus habita nos
nossos corações, nós experimentamos Jesus em nós como uma Presença real
e actuante e, com toda a certeza, proclamamos que Jesus é o Senhor, como
diz São Paulo: «Ninguém pode dizer: 'Jesus é Senhor' a não ser no Espí-
rito Santo» (1Cor 12,3). Porque vivemos no Espírito, experimentamos todos
os dias Jesus como Alguém vivo e presente na nossa vida. Por outras pala-
vras: vemos Jesus; vemo-l’O de verdade!

«Eu vivo!» – Sabemos que o Senhor está vivo: «morto na sua existência
humana, recebeu a nova vida pelo Espírito Santo». Sabemos com toda a
certeza da fé que Cristo é o Vivente para sempre, o Vencedor da Morte!

«Vós vivereis» –  O Senhor Jesus não só está vivo, totalmente transfigu-
rado pela acção potente do Espírito que o Pai derramou sobre Ele... Vivo na
potência do Espírito, Ele dá-nos esse mesmo Espírito em cada sacramento.
Assim, sobretudo no Baptismo e na Eucaristia, tornam-se verdadeiras as pa-
lavras do Senhor: «Vós vivereis!», isto é: recebendo o meu Espírito, nele vi-
vendo, tereis a minha própria vida! Vivereis porque o meu Espírito «permane-
ce junto de vós e estará dentro de vós!»

São palavras de profunda intensidade e de profunda verdade! Num mundo
da propaganda, da ilusão, dos simples sentimentalismos, estas palavras do
Senhor são uma concreta e impressionante realidade. Mas, escutemos ainda
o Senhor: «Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai e que vós estais
em Mim e Eu em vós!» É na oração, na prática piedosa dos sacramentos, na
celebração piedosa da Eucaristia que experimentamos estas coisas! Aqui não
é só a inteligência, aqui não basta a razão, aqui não são suficientes os nossos
esforços! É na fé profunda de uma vida de união com o Senhor, na força do
Espírito Santo que experimentamos isto que Jesus disse: Ele está no Pai; no
Espírito, Ele e o Pai são um só. Mais ainda: experimentamos que nós estamos
n’Ele, n’Ele enxertados como os ramos na videira, n’Ele incorporados como
os membros do corpo unidos à Cabeça! Repito: é nos sacramentos que essa
experiência maravilhosa se torna realidade concreta. Um cristianismo que
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tivesse só a Palavra de Deus, sem valorizar os sete sacramentos – sobretudo
o Baptismo e a Eucaristia –, seria um cristianismos mutilado, deficiente,
anémico, não condizente com a fé do Novo Testamento e a Tradição constan-
te da Igreja! Por isso, pensemos a sério na nossa vida sacramental!

Ora, é esta comunhão misteriosa e real com o Senhor no Espírito, que nos
faz amar Jesus e viver Jesus com toda a seriedade de nossa vida. É cristão de
modo pleno quem experimenta o Senhor Jesus vivo e íntimo na sua vida e
celebra tal união, tal cumplicidade de amor, nos sacramentos! Aí sim, as exi-
gências do Senhor, os seus mandamentos, não nos parecem pesados, não nos
são pesados, não são um fardo exterior que suportamos porque dá jeito. Quem
vive a experiência deste Jesus presente e doce no Espírito derramado em nós,
experimenta que cumprir os preceitos do Senhor é uma exigência doce, por-
que é exigência de amor e, portanto, libertadora, pois tira-nos de nós mesmos
e faz-nos respirar um ar novo, o ar do Espírito do Ressuscitado, o Homem
Novo!

Mas, quem pode fazer tal experiência? Só quem vive de modo dócil ao
Espírito Consolador, que nos consola mesmo nos desafios mais duros. Só vi-
verá o cristianismo como um dom e não como um peso quem vive na conso-
lação do Espírito, que é também Espírito de Verdade, pois faz-nos mergulhar
na gozo da Verdade que é Jesus. Ora, o mundo jamais poderá experimentar
esse Espírito! Jamais poderá experimentar o Evangelho como consolação,
jamais poderá experimentar e ver que Jesus está vivo e é doce e suave vida
para a nossa vida! Por isso mesmo, o mundo jamais poderá compreender as
exigências do Evangelho. Como poderemos compreender as exigências do
Evangelho se não conhecemos Cristo?

«O mundo não mais me verá!» Nunca nos esqueçamos disto! Ai dos
que pensam que a Igreja deve correr atrás do mundo! Estes não são capazes
de receberem, de acolherem, o Evangelho porque – diz Jesus – não vêem
nem conhecem o Espírito Paráclito! Mas, vós, cristãos, «conheceis-l’O por-
que Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós!» Como nosso
Senhor é claro, como é verdadeiro, como nos preveniu!

É esta experiência viva de Jesus no Espírito que nos dá a força e entusias-
mo na pregação como Filipe, na primeira leitura. Dá-nos também a coragem e
o discernimento para dar ao mundo «a razão da nossa esperança», santifi-
cando o Senhor Jesus em nossos corações, isto é, pregando Jesus primeiro
com a coerência da nossa fé na vida concreta e, depois, com respeito pelos
que não crêem como nós, mas com a firmeza de quem sabe no que acredita!
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Dá-nos, enfim, a graça de participar da cruz do Senhor, ele que «morreu uma
vez por todas, por causa dos nossos pecados, o justo pelos injustos, a
fim de nos conduzir a Deus». Assim, com Ele morreremos para a vida velha
e ressuscitaremos para a vida nova. Esta será sempre a grande novidade
cristã, o centro, o núcleo da nossa identidade e da nossa força! Nunca nos
esqueçamos disto! Vamos! Sigamos o Senhor! Abramo-nos ao seu Espírito!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Jesus intercede por nós hoje,
como ontem o fazia pelos Apóstolos.
Confiantes na promessa que Ele fez
de lhes enviar o Espírito Santo,
supliquemos a Deus Pai todo-poderoso
que atenda a oração da sua Igreja,
e digamos com fé:

«Ouvi, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja,
pelos presbíteros, que apascentam os fiéis,
e pelos diáconos, que proclamam a salvação,
oremos, irmãos.

2. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo,
pelos que foram baptizados em adultos
e pelos que vão ser confirmados nestes dias,
oremos, irmãos.

3. Pelos leitores que proclamam a palavra,
pelos acólitos que servem ao altar
e pelos salmistas que louvam ao Senhor,
oremos, irmãos.

4. Por todos os que trazem Deus no coração,
pelas religiosas de vida contemplativa,
e por aqueles que cuidam dos mais pobres,
oremos, irmãos.
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5. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito,
pelos que sabem dar razão da sua esperança
e por esta comunidade paroquial que adora a Cristo,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus Pai de misericórdia,
que destes a estes vossos filhos
a graça de reconhecerem que os amais,
enviai-nos do Céu o vosso Espírito
para ser o nosso guia e defensor
e nos tornar fiéis aos vossos mandamentos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas

Pres. – Subam à vossa presença, Senhor,
as nossas orações e as nossas ofertas,
de modo que, purificados pela vossa graça,
possamos participar dignamente
nos sacramentos da vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele nos revelou
o vosso grande amor por todas as pessoas.
Ele morreu na cruz,
levado pelo seu desejo
de Vos louvar e de nos salvar.
Vós O ressuscitastes para, com Ele,
passarmos da morte à vida.
Vós O glorificastes junto de Vós,
para vivermos na esperança do reino.
Vós derramastes o vosso Espírito sobre nós,
para ficarmos sempre no vosso amor
e termos a coragem de Vos anunciar aos outros.
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Cada dia, a vossa ternura nos surpreende,
a vossa bondade nos santifica,
a vossa força nos ampara.
É por isso que, guiados pelo vosso Espírito,
e unidos pelo seu amor, com os anjos e os santos,
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o Pão, abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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De igual modo, depois da Ceia,

tomou o Cálice e, dando graças,

deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.
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Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros, Diáconos e catequistas
e todo o povo cristão.

Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.

Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos,
de modo que,
participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco



— 249 —

e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
e de um cristianismo
baseado apenas nos ritos exteriores,
sem influenciarem o coração e a vida concreta.
Que o Vosso Espírito nos conceda
vivermos do Vosso amor,
evitando todas as divisões e discórdias,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos
que a prova evidente de que Vos amamos
é cumprir os Vossos mandamentos:
ajudai-nos a pôr em harmonia
a nossa fé e as nossas obras,
a vivermos todos em paz, entre irmãos,

 como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor Deus todo-poderoso,

que em Cristo ressuscitado
nos renovais para a vida eterna,
multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal
e infundi em nossos corações
a força do alimento que nos salva.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria o Tempo Pascal,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠✠✠✠✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Dar razões da Esperança que habita em nós…
Num mundo em busca de sentido,
temos consciência de que cabe a cada um de nós
anunciar Aquele que nos faz viver?
“Dar razões”…
passa pela qualidade do nosso amor,
oferecido a todos sem condição,
na doçura e no respeito das diferenças…

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe!
R.: Graças a Deus!...


