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Duas procuras...

Domingo X do Tempo Comum
Ano B
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X Domingo do Tempo Comum
(A nossa resposta ao projeto de Deus...)

1.ª Leit. – Gen 3, 9-15;
Salmo – Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8;
2.ª Leit. – 2 Cor 4, 13 – 5, 1;
Evangelho – Mc 3, 20-35.

Neste 10.º Domingo do Tempo Comum, a Palavra de Deus leva-

-nos a meditar sobre a nossa resposta de vida ao projeto de Deus para

nós, na liberdade de optar pelo bem e pelo mal.

O Evangelho centra o nosso olhar na pessoa de Jesus, que os

seus conterrâneos, entre eles tantos familiares, não aceitaram como en-

viado de Deus e não perceberam, até se opuseram, à vontade de Deus

revelada em Jesus. Na caminhada da fé, cada um é livre de optar: ou

ficar pelos dispersos sentidos de vida, ou permanecer na única família de

Jesus, de «quem quiser fazer a vontade de Deus».

A segunda leitura realça que, para o cristão, viver só faz sentido

na certeza da ressurreição, na caminhada de vida interior que se renova

dia a dia em perspcetiva da etermidade.

Neste horizonte neo-testamentário, meditemos em particular a

primeira leitura que nos mostra, recorrendo à história mítica de Adão e

Eva, o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferi-

mos caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência… Viver à

margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimen-

to, de destruição, de infelicidade e de morte.
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Catequista – No dia de Natal as crianças do 4.º ano receberam a Bíblia
das mãos do Sr. Padre. Ao longo deste tempo, na catequese, aprenderam a
conhecer a Palavra de Deus.

Hoje, acompanhadas dos pais e catequistas, vêm celebrar convosco
a alegria de descobrir a Deus.

Nesta Festa da Palavra, pedimos a Deus, que com a ajuda desta
comunidade, a Sagrada Escritura os ilumine e guie.

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

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
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:
Vamos pedir perdão pelas vezes em que nos
recusamos a escutar a Palavra, em que fechamos o
nosso coração e não fizemos ao nosso irmão aquilo que
Jesus nos pediu:

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...

Oração Colecta
Pres. – Deus, fonte de todo o bem,

ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é recto
e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra

Leitura do Livro do Génesis         (Gen 3, 9-15)
«Estabelecerei inimizade

entre a tua descendência e a descendência dela»

Depois de Adão ter comido da árvore,

o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?»

Ele respondeu:

«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim

e, como estava nu, tive medo e escondi-me».

Disse Deus:

«Quem te deu a conhecer que estavas nu?

Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?»

Adão respondeu:

«A mulher que me destes por companheira

deu-me do fruto da árvore e eu comi».

O Senhor Deus perguntou à mulher:

«Que fizeste?»

E a mulher respondeu:

«A serpente enganou-me e eu comi».

Disse então o Senhor Deus à serpente:

«Por teres feito semelhante coisa,

maldita sejas entre todos os animais domésticos

e todos os animais selvagens.

Hás-de rastejar e comer do pó da terra

todos os dias da tua vida.

Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,

entre a tua descendência e a descendência dela.

Ela há-de atingir-te na cabeça

e tu a atingirás no calcanhar».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 129 (130), 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7)

Refrão: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção.

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

Se tiverdes em conta os nossos pecados,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão
para Vos servirmos com reverência.

Eu confio no senhor,
a minha alma confia na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.

Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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Leitura da segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(2 Cor 4, 13 – 5, 1)

«Acreditamos; por isso falamos»

Irmãos:
Diz a Escritura: «Acreditei, por isso falei».
Com este mesmo espírito de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele.
Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante
multiplique as acções de graças
de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Por isso, não desanimamos.
Ainda que em nós
o homem exterior se vá arruinando,
o homem interior vai-se renovando de dia para dia.
Porque a ligeira aflição dum momento
prepara-nos, para além de toda e qualquer medida,
em peso eterno de glória.
Não olhamos para as coisas visíveis,
olhamos para as invisíveis:
as coisas visíveis são passageiras,
ao passo que as invisíveis são eternas.
Bem sabemos que,
se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita,
recebemos nos Céus uma habitação eterna,
que é obra de Deus
e não é feita pela mão dos homens.

Palavra do Senhor
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Introdução ao Evangelho
(Enquanto se lê a introdução ao Evangelho e se canta a Aclamação, um

Catequista sai do fundo da Igreja com o Evangeliário acompanhado por
duas crianças do 4.º ano que trazem as velas. O Evangeliário fica exposto

até ao final da celebração num suporto próprio em frente do altar.)

Catequista - Queridos irmãos:
disse um filósofo do séc. XIX:
"A Bíblia é a carta do Amor de Deus dirigida a nós."
Assim, levantemo-nos agora para aclamar,
de um modo especial,
o livro dos Evangelhos.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 12, 31b-32)

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

Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo,
diz o Senhor;

e quando Eu for levantado da terra, atrairei todos a Mim.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 3, 20-35)

«Satanás está perdido»

Naquele tempo,
Jesus chegou a casa com os seus discípulos.
E de novo acorreu tanta gente,
de modo que nem sequer podiam comer.
Ao saberem disto, os parentes de Jesus
puseram-se a caminho para O deter,

pois diziam: «está fora de Si».
Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam:
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«Está possesso de Belzebu,
e ainda:
«É pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios».
Mas Jesus chamou-os
e começou a falar-lhes em parábolas:
«Como pode Satanás expulsar Satanás?»
Se um reino estiver dividido contra si mesmo,
tal reino não pode aguentar-se.
E se uma casa estiver dividida contra si mesma,
essa casa não pode aguentar-se.
Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide,
não pode subsistir: está perdido.
Ninguém pode entrar em casa de um homem forte
e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar:
só então poderá saquear a casa.
Em verdade vos digo:
Tudo será perdoado aos filhos dos homens:
os pecados e blasfémias que tiverem proferido;
mas quem blasfemar contra o Espírito Santo
nunca terá perdão: será réu de pecado eterno».
Referia-Se aos que diziam:
«Está possesso dum espírito impuro».
Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos,
que, ficando fora, mandaram-n’O chamar.
A multidão estava sentada em volta d’Ele,
quando Lhe disseram:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Quem é minha Mãe e meus irmãos?»
E, olhando para aqueles que estavam à sua vota, disse:
«Eis minha Mãe e meus irmãos.
Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
De duas procuras nos falam as leituras de hoje. A de Deus, que

procura o homem recentemente criado e já distante e prisioneiro de uma
autossuficiência que gerou o medo, e a dos irmãos e da Mãe de Jesus
que, ouvindo falar do que dizia e fazia, não entendem e julgam-n'O "fora
de si".

A primeira procura – a de Deus – parece uma síntese do que vai ser
o constante movimento de Deus à procura da humanidade, de cada um
de nós, de mim e de ti, que teimamos em pensar que Ele é inimigo da
nossa felicidade.

Na primeira leitura vamos às origens, para identificarmos a raiz
da tendência que nos leva a querer programar a nossa vida à margem
de Deus. E verificamos que, nesses casos, perdemos a identidade: não
nos assumindo como criaturas e querendo ser como Deus,  acontece-nos
como ao peixe voador no sermão de "Santo António aos peixes", do
Padre António Vieira. Ele, por ter asas, julga-se ave: não quer a água,
faz-se ao ar, e vai cair numa sertã ao fogo; nós, não nos assumindo
como criaturas, queremos ser como Deus, mas sentimo-nos despojados
da nossa dignidade, temos vergonha e fugimos a esconder-nos do nosso
Criador e Pai.

Mas Deus não desiste de nós: vem à nossa procura. Primeiro,
prometeu ao ser humano um descendente que, nascendo da mulher, lhe
dará a vitória sobre a tentação de querer prescindir do plano de Deus.
Mais tarde, "enviou o seu Filho, nascido de uma mulher" (Gal 4,4).

A segunda procura – a dos irmãos – permanece um pouco enigmá-
tica mas revela a dificuldade de, até os mais próximos de Jesus, entende-
rem a radicalidade da sua missão e a ousadia do seu projecto de amor e
de libertação. No evangelho, vemos Jesus, a libertar as pessoas de tal
modo perdidas na sua identidade, que se julgavam, umas, possessas do
demónio; e diziam, outras, que era pelo poder do chefe dos demónios
que Jesus expulsava os demónios… Mas iam ter com Ele, para que
lhos expulsasse! Vamos lá ver se nos entendemos, diz Jesus: "Como
pode Satanás expulsar Satanás?". Temo que, às vezes, alguns dos
que somos hoje "da sua família", também pensemos assim e O queira-
mos deter! Mas a saída é uma outra família: a dos que, fazendo a von-
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tade de Deus, e não fugindo d'Ele, se tornam irmão, irmã e mãe de
Jesus. "No Senhor está a misericórdia e abundante redenção" (Sal-
mo Responsorial).

Viver é procurar. E se alguns encontros envolvem a vida toda, há
procuras que são constantes. Saber mais, maravilhar-se com a beleza,
conhecer-se a si próprio e os outros, trabalhar realizando sonhos e ideias,
construir comunhão e conhecer Deus, são procuras essenciais.

Sei que Deus não se cansa de nos procurar. Com o carinho de quem
ama, não força, não obriga, não ameaça. Espera, atento ao menor sinal,
para se lançar nos nossos braços. Sabe que o mal e o egoísmo têm força
mas já nos mostrou que eles foram vencidos em Jesus. Convida à comu-
nhão com os outros, desafia a abrir-lhes o coração, a descobrir os seus
dons e a partilhar os nossos, a saborear a alegria de sermos responsá-
veis, pois Ele habita a comunhão.

E não O procuramos também nós? Onde o descobrimos?
Estamos acostumados a buscar o Senhor na sua Palavra. Obvia-

mente, Palavra do Senhor são as Sagradas Escrituras. Mas, palavras
do Senhor para nós, de certo modo, é tudo quanto nos vai acontecendo
e nos faz descobrir a presença de Deus, que conduz a nossa vida. Isso
é um grande passo: aprender a escutar o Senhor nas suas palavras...

 Mas, há ainda um passo maior, mais perfeito: é quando não com-
preendemos, quando tudo parece sem sentido, noite escura, quando
tudo parece silêncio de Deus para nós... Quando, angustiados e quase
sufocados, exclamamos: "Onde está Deus? Meu Deus, porque te
escondes?" O silêncio de um fracasso, de uma doença absurda, de
uma humilhação, de uma falta, de uma chaga moral... Também aí, é
necessário aprender a escutar Aquele que nos fala na Palavra e nos
fala no Silêncio: "Quem possui a palavra de Jesus, este em verdade,
pode ouvir o seu silêncio, a fim de ser perfeito". Esta encantadora
afirmação de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir do século I,
está cheia de profundo significado. Quando a escreveu, ele próprio
estava a ser levado para Roma por dez soldados, para ser atirado às
feras. Ele, santo Bispo e Mártir de Cristo, foi perfeito, pois soube escu-
tar o Senhor na Palavra e no Silêncio... Aliás, para isso escutamos
tanto a Palavra do Senhor: para na hora do seu Silêncio aprendermos a
ouvi-lo também aí... Escutemo-lo no Silêncio da Palavra.
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Profissão de Fé
(os catequizandos vão-se dirigir para o altar em grupos com as suas

Bíblias e pedem a Deus com a frase: “Senhor, continua a guiar-nos com a
Tua Palavra”, de seguida pousam a Bíblia e rodeiam o altar até terminar
a Profissão de Fé)

Pres. – Convido-vos agora, irmãos, a renovar o vosso compromisso
com Deus presente na Sua Palavra. Com a mão direita sobre as Bíbli-
as, vamos reafirmar a nossa fé cantando:

"Creio Senhor, mas aumenta a minha fé.
Creio Senhor, mas aumenta a minha fé."

Pres. – Credes em Deus Pai, Criador de todas as coisas,
que falou a Moisés no monte Sinai
e libertou o seu povo do Egipto,
tal como nos é revelado no livro da Sua Palavra?

Todos – "Creio Senhor, mas aumenta a minha fé.
Creio Senhor, mas aumenta a minha fé."

Pres. – Credes em Jesus Cristo, Palavra de Deus,
que nasceu da Virgem Maria,
deu a vida por nós na cruz
e está presente no meio de nós,
tal como nos é revelado no livro da Sua Palavra?

Todos – "Creio Senhor, mas aumenta a minha fé.
Creio Senhor, mas aumenta a minha fé."

Pres. – Credes no Espírito Santo,
Espírito do Pai e do Filho,
que falou pela boca dos profetas
e no baptismo nos fez discípulos de Jesus,
tal como nos é revelado no livro da Sua Palavra?

Todos – "Creio Senhor, mas aumenta a minha fé.
Creio Senhor, mas aumenta a minha fé."

Pres. – Esta é a nossa fé.
Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar,
em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Todos – Amén.
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Oração Universal
Pres. – Oremos, irmãos e irmãs,

a Deus Pai de misericórdia,
que quer salvar todos os homens,
e peçamos-Lhe que saibamos resistir
às promessas enganadoras da serpente,
suplicando, com toda a confiança:

«Lembrai-Vos, Senhor, do Vosso povo»

1. Para que os fiéis das nossas Dioceses e comunidades
acreditem em Jesus ressuscitado
e falem d’Ele com o desassombro de São Paulo,
oremos ao Senhor.

2. Para que os homens creiam em Deus que os criou,
não se deixem enganar por Satanás,
mas escutem a voz da consciência,
oremos ao Senhor.

3. Para que Deus multiplique os frutos da terra,
dê aos mais pobres o pão de cada dia,
e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho,
oremos ao Senhor.

4. Para que os pecadores se convertam do pecado,
os doentes tenham saúde e alegria
e os defuntos recebam nos céus a vida eterna,
oremos ao Senhor.

5. Para que os membros da nossa assembleia
procurem fazer a vontade de Deus Pai,
e Jesus os reconheça como irmãos,
oremos ao Senhor.

6. Para que as crianças anunciem a Palavra de Deus
e cumpram os seus mandamentos,
que aprenderam durante este ano de catequese
oremos ao Senhor.

7. Para que pais, padrinhos, párocos e catequistas
e todos os que anunciam a Palavra de Deus,
procurem viver sempre o que ensinam,
oremos ao Senhor.
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Pres. – Senhor, nosso Deus,
dai-nos a audácia de ser santos
e de proclamar com alegria
que só em Vós está a misericórdia
e a abundância da redenção.
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. – Olhai com bondade, Senhor,
para os dons que apresentamos ao vosso altar
e fazei que esta oblação Vos seja agradável
e aumente em nós a caridade.
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 e nossa salvação.

Pres. – É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Deus nosso Pai, a Vós, Deus nosso Pai,
que nos criastes de maneira maravilhosa
e, depois do pecado,
nos re-criastes de maneira mais maravilhosa ainda.
Vós não abandonais o pecador que nós somos;
mas chamais-nos e procurais-nos
para descobrirmos o vosso amor
e aceitarmos o vosso perdão.
Vós enviastes o vosso Filho ao mundo,
para que destruísse, pela Sua morte e ressurreição,
as forças do mal que nos convidam a viver longe de Vós.
Pela força do seu Espírito,
liberta-nos do mal, renova-nos e transforma-nos.
Ele mostra-nos qual é a vossa vontade
e encoraja-nos a cumpri-la como vossos filhos,
para um dia vivermos na vossa morada celeste.
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É por isso que, com os homens de boa vontade,
espalhados pelo mundo,

e com os Anjos e os Santos

proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, 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, naquela noite, tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
entregou-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. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos, Senhor,
o sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado, dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.
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Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida
e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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, do mal que paralisa a nossa vida.
Dai ao nosso tempo a paz do mundo novo,
que o Vosso Espírito começa já
a fazer germinar à nossa volta.
Perdoai os nossos pecados,
especialmente o da falta de fé na Vossa misericórdia,
e assim esperaremos confiantes a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.



— 18 —

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
esperança de um mundo novo,
em nós se realiza a Vossa palavra sempre fiel.
Não Vos lembreis do nosso pecado e das nossas divisões,
mas abri-nos o caminho da unidade e da paz,
do amor e do perdão,
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,
tende piedade de nós.

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.
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Acção de Graças – Sei uma Palavra
(enquanto umas crianças declamam o poema, outras deslocam-se do fundo
da Igreja com as palavras-chave até ao altar e aí as depositam)

Sei uma palavra que é semente,
sei uma palavra que não mente.

É uma palavra que me vela:
– creio nela!

É como um arado que em mim lavra,
essa palavra que eu sei.

Sei uma palavra, um segredo,
rochedo     que prende a minha vida

Cresce escondida da luz,
cresce na noite a semente

Jesus me acompanha e guia
atrás de mim e à frente

É uma palavra que me vela:
– creio nela!

Tesouro     que eu guardarei,
essa palavra que eu sei

Palavra nova e antiga,
palavra amiga que me vela
– creio nela.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Nós Vos pedimos, Senhor,

que a acção santificadora deste sacramento
nos liberte das más inclinações
e nos conduza a uma vida santa.
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. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

Ou ficamos fora,
ou estamos dentro da casa, unidos a Jesus,
a escutá-l’O e a segui-l’O
com todo o nosso ser,
com todo o nosso coração.

Em Outubro próximo
inicia-se a celebração do Ano Fé,
anunciado há meses por Bento XVI.

Aí está: ou entramos na porta da casa, na Porta da Fé,
e continuamos o caminho apenas com Jesus
como único nas nossas vidas,
ou ficamos à porta ou a espreitar pelas janelas,
continuando a apanhar ou a soprar outros ventos
que não nos centram em Jesus.

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


