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II Domingo da Quaresma
(Na Montanha... dá o «salto da Cruz»)

1.ª Leit. – Gen 12, 1-4a;
Salmo – Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – 2 Tim 1, 8b-10;
Evangelho – Mt 17, 1-9.

No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o
caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir: é o caminho da escuta
atenta de Deus e dos seus projectos, da obediência total e radical aos
planos do Pai.

Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é
o homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que sabe ler
os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a
obediência total e com a entrega confiada. Nesta perspectiva, ele é o
modelo do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o
coração.

Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus, no
sentido de que sejam, de forma verdadeira, empenhada e coerente, as
testemunhas do projecto de Deus no mundo. Nada – muito menos o
medo, o comodismo e a instalação – pode distrair o discípulo dessa res-
ponsabilidade.

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a ele-
mentos simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma
catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu
projecto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos
discípulos, desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da
vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós
Ritos Iniciais
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Introdução à Celebração
No domingo passado abordamos a Eucaristia na sua generalidade.

Hoje, vamos então dar início à reflexão sobre a primeira parte, das
quatro em que uma Eucaristia pode ser dividida.

A primeira parte da Eucaristia é designada por Ritos Iniciais.
Trata-se de todo o conjunto de ritos que precedem a Liturgia da Palavra.
Com um caráter de introdução e preparação têm como objectivo
estabelecer a comunhão entre os fiéis reunidos e preparar os presentes
para ouvirem a Palavra de Deus e celebrarem dignamente a Eucaristia.
Basicamente, enquadram-se nesta parte da Missa, a entrada, a
saudação, o ato penitencial – o Kyrie ou Senhor tende piedade de nós
–, o hino do Glória e a oração coleta.

Vamos viver a entrada em procissão do sacerdote e dos acólitos.
Com eles também nós fazemos a entrada na celebração quando
cantamos o cântico de entrada. Segue-se a saudação do sacerdote e
dos acólitos que saúdam o altar com uma inclinação profunda, à entrada
do presbitério que é o espaço na capela-mor. Em sinal de veneração, o
sacerdote beija e incensa o altar. Terminado o cântico de entrada, o
sacerdote e toda a assembleia faz o sinal da cruz. A expressão EM
NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO tem um
sentido bíblico e significa que iniciaremos a celebração da Eucaristia
colocando a nossa vida e toda a nossa ação nas mãos da Santíssima
Trindade.

Vivamos a entrada na celebração, cantando.

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.
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Depois da saudação, o celebrante fez sentir à comunidade reuni-
da a presença do Senhor. Com esta saudação e a nossa resposta  ma-
nifestou-se o mistério da Igreja reunida. Após a saudação do povo,
normalmente o sacerdote com palavras muito breves, faz uma introdu-
ção aos fiéis presentes recordando a mensagem do Domingo anterior e
introduzindo o tema da Missa de cada domingo.

Agora, o sacerdote convidará ao ato penitencial, do qual faz par-
te o Kyrie ou Senhor tende piedade de nós. O Kyrie é um canto em
que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia. Normal-
mente é cantado por todos, em forma alternada entre o povo e o grupo
coral ou um cantor.

O Ato Penitencial é um convite para cada um olhar para dentro
de si mesmo, diante do olhar de Deus, reconhecer e confessar os seus
pecados, onde o arrependimento deve ser sincero. É um pedido de per-
dão que parte do coração com um sentido de mudança de vida e recon-
ciliação com Deus e os irmãos. É um prepararmo-nos para vivermos a
Eucaristia (comunhão) que celebramos.

O ato penitencial tem três momentos distintos. Num primeiro
momento, o presidente da celebração faz o convite, ao qual se segue
uma breve pausa de silêncio; nesta pausa, todos os presentes devem
reconhecer-se pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Após
o reconhecimento da necessidade da misericórdia divina, num segundo
momento, toda a comunidade pede perdão através de uma fórmula de
confissão geral. Pode ser na forma da confissão: Confesso a Deus
Todo-Poderoso...; em forma de diálogo por versículos bíblicos: Tende
compaixão de nós...; ou em forma de ladainha: Senhor, que viestes
salvar... O ato penitencial termina num terceiro momento com o perdão
de Deus, concedido por sua infinita bondade através da invocação do
sacerdote.

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

Oração Colecta
Pres. – Deus de infinita bondade,

que nos mandais ouvir o vosso amado Filho,
fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra,
de modo que, purificado o nosso olhar espiritual,
possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória.
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 12, 1-4a)

Vocação de Abraão, pai do povo de Deus

Naqueles dias,
o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai
e vai para a terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar;
por ti serão abençoadas todas as nações da terra».
Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22)

Refrão: Esperamos, Senhor, na Vossa misericórdia.

A palavra do Senhor é recta,
na fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
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Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
(2 Tim 1, 8b-10)

Deus nos chama e ilumina
Caríssimo:
Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus.
Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade,
não em virtude das nossas obras,
mas do seu próprio desígnio e da sua graça.
Esta graça, que nos foi dada em Cristo Jesus,
desde toda a eternidade
manifestou-se agora pelo aparecimento
de Cristo Jesus, nosso Salvador,
que destruiu a morte
e fez brilhar a vida e a imortalidade,
por meio do Evangelho.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 9, 35)

Refrão: Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor!...

No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai:
"Este é o meu Filho muito amado: escutai-O".

Refrão: Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor!...
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 17, 1-9)

«O seu rosto ficou resplandecente como o sol»

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão
e levou-os, em particular, a um alto monte
e transfigurou-Se diante deles:
o seu rosto ficou resplandecente como o sol
e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.
Pedro disse a Jesus:
«Senhor, como é bom estarmos aqui!
Se quiseres, farei aqui três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés a outra para Elias».
Ainda ele falava,
quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra
e da nuvem uma voz dizia:
«Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos caíram de rosto por terra a assustaram-se muito.
Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse:
«Levantai-vos e não temais».
Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus.
Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem:
«Não conteis a ninguém esta visão,
até o Filho do homem ressuscitar dos mortos».

Palavra da Salvação

Dramatização do Evangelho
(Cfr. Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-13; Lc 9,28-36 )

Personagens:
Narrador, Jesus, Pedro, Tiago, João, Moisés; Elias, Voz Off

(Música, Pedro Tiago e João estão sentados entre o público. Jesus entra pelo
corredor central)
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Jesus – Pedro... Tiago... João... vinde comigo. (os discípulos vão
com Ele até junto do «palco»)

Pedro – Que queres, Mestre?
Tiago – Onde temos de ir?
João – Irei contigo para onde quiseres.
Jesus – Julgo que é um bom dia para subirmos ao monte Tabor.
João (Entusiasmado) – Maravilhoso! O panorama que se vê dali é

impressionante.
Pedro (Também satisfeito) – É o monte mais alto da Galileia. Lá de

cima podemos ver o lago de Tiberíades e o Monte Carmelo.
Tiago – Vamos. Há bastante tempo que eu não subo ao monte

Tabor. (Música suave. Jesus e os três discípulos sobem lentamente para
o presbitério. Numa estante, ao lado, O Narrador lê lenta e solenemente)

Jesus – Descansai um pouco, que eu vou rezar.(Música. Coloca-se
ao centro numa atitude de prostração: sentado sobre os calcanhares e de
rosto por terra. Os discípulos ficam a um canto de costas para o público
recostados uns nos outros)

Narrador – Quando chegaram ao cimo do monte, Jesus retirou-
se a um canto para falar com o Pai, como era seu hábito. Mas,
a um certo momento, Jesus transfigurou-se diante deles. (Je-
sus levanta-se e fica ao centro. Surgem duas personagens que saem da
direita e da esquerda e colocam-se ao lado de Jesus. Acende-se um foco
de luz que está sobre eles. Os discípulos ficam espantados. Música forte
e vibrante. Quando cessa a música, o Narrador continua)

Narrador – O rosto de Jesus resplandecia como o sol e a roupa,
branca como a luz. Então apareceram Moisés e Elias, duas per-
sonagens do Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei,
e Elias, que representa os Profetas. Ambos falavam com Jesus.

Moisés – Salvé, Jesus!
Elias – Como te vão as coisas lá pela Terra?
Jesus – Mais ou menos. Às vezes é difícil cumprir a vontade de

Deus Pai.
Moisés – Será que te vão condenar à morte?
Elias – Tenho um pressentimento que irás acabar crucificado

numa cruz.
Jesus – Ninguém me tirará a vida. Serei eu a dá-la livremente,

para a vida do mundo.
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Moisés – Coragem, Jesus!... O Pai está contigo e, se fores mor-
to, Ele há-de ressuscitar-Te ao terceiro dia!...

Elias – A Tua morte, Jesus, será a passagem para a vida nova e
feliz!...

Jesus (Olhando para o alto) – Pai, faça-se em mim a Tua vontade!...
Elias e Moisés – Até breve, Jesus! (Saem)
Jesus – Até breve, amigos! (Luz normal. Pedro, Tiago e João levantam-

-se muito contentes e aproximam-se de Jesus)
Pedro (Alegre) – Mestre, que bom é estarmos aqui. Se quiseres,

faremos aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e
outra para Elias.

Tiago (Alegre) – Sim, Mestre, ficaremos aqui para sempre!...
João (Também alegre) – Que bem se está na Tua companhia!...
Narrador – Ainda estavam eles a falar quando uma nuvem lumi-

nosa os cobriu com a sua sombra. (Acende-se de novo o foco de
luz) E da nuvem saiu uma voz que dizia:

Voz Off (Forte e solene) – Este é o meu Filho muito amado.
   Escutai-O!

Narrador – Ao ouvirem aquela voz, os discípulos olharam para
todos os lados e não viram ninguém senão Jesus com eles.
(Luzes normais. Os discípulos olham uns para os outros espantados)

Jesus (Tranquilizando-os) – Não tenhais medo. Vamo-nos embora.
Pedro (Ainda assustado) – Mestre, espera que nos passe o susto!
Tiago – Se contarmos aos outros tudo isto que aconteceu, não

irão acreditar.
João – É possível que não.
Jesus (Enérgico) – Não conteis a ninguém o que vistes, antes de o

Filho do Homem ressuscitar.
Discípulos – Quer dizer que...
Jesus – Irei passar pelo túnel escuro e humilhante da morte.

Mas ressuscitarei ao terceiro dia, conforme as Escrituras.
Mas não digais a ninguém o que vistes e ouvistes...

Pedro – Ficávamos tristes quando nos falavas da Tua morte. Mas
agora temos a esperança de que o Teu Pai te ressuscitará.

Jesus – O Deus de Abraão... o Deus de Isaac... o Deus de Jacob...
não é um Deus de mortos, mas de vivos. (Vão saindo de cena.
Música suave para terminar).
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Proposta de Reflexão Homilética
No Domingo passado, o primeiro da Quaresma, meditamos sobre

as tentações de Jesus. O Senhor no deserto, lutando contra o diabo,
convidava-nos ao combate espiritual, próprio do deserto quaresmal, pois
é isso que o tempo santo que estamos a viver deseja ser: tempo de
retiro no deserto do coração para combater os nossos demónios interiores
e, pela oração, a penitência, a caridade fraterna, a escuta da Palavra de
Deus e a reconciliação sacramental, caminharmos para a santa Páscoa.

Na liturgia de hoje, ladeado por Moisés e Elias, que também
enfrentaram durante quarenta dias e quarenta noites o combate no
deserto para experimentarem o fulgor da glória de Deus, Jesus  mostra-
-nos qual é a finalidade do nosso caminho quaresmal; Jesus revela-nos
onde nos leva o nosso combate espiritual. Qual o objectivo? Qual a
finalidade? Ei-los: celebrar com Ele a sua Páscoa, sendo com Ele
transfigurados na glória!  O nosso objectivo, o feliz e gozoso fim do
nosso caminho é Cristo envolto na Sua glória pascal que nos transfigura
também a nós! Mais que Moisés e Elias, nós seremos envolvidos da
glória de Cristo, aquela glória que é o Espírito Santo que o Pai derramou
sobre Ele na sua ressurreição! Passaremos, portanto, do roxo quaresmal,
tão sóbrio, para o brilhante branco pascal, sinal da glória e da imortalidade,
transfigurados em Jesus e por Jesus, o homem perfeito, modelo de todo
o ser humano que vem a este mundo. Um dia passaremos do roxo das
lágrimas desta vida, para o branco da glória eterna dos que, revestidos
da glória do Cordeiro, haverão de segui-l’O para sempre! De Quaresma
em Quaresma e de Páscoa em Páscoa, passaremos da Quaresma deste
mundo para a Páscoa da glória eterna!

Mas, detenhamo-nos um pouco no Tabor do Evangelho de hoje.
Ele é preanúncio, uma misteriosa antecipação da ressurreição. Com a
sua bendita Transfiguração, Jesus deseja preparar os seus para as dores
da paixão – do mesmo modo que a Igreja nos deseja alentar e motivar
para as renúncias e observâncias quaresmais. Por isso mesmo, Pedro,
Tiago e João, os três que estão no Tabor, são os mesmos que estarão no
Jardim das Oliveiras. Por isso também o Evangelho de hoje termina
com uma alusão à ressurreição de Jesus de entre os mortos, e o relato
da transfiguração em Lucas afirma que "Jesus falava da sua partida
que iria consumar-se em Jerusalém" (9,30). Também Moisés e Elias,
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a Lei e os Profetas dão testemunho da paixão do Senhor: tudo estava
no misterioso desígnio de Deus! Após a ressurreição, isso ficará claro,
como ficou para os dois de Emaús: "'Não era preciso que Cristo
sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?' E começando por
Moisés e por todos os Profetas, interpretou-lhes em todas as
Escrituras o que a Ele dizia respeito" (Lc 34,26-27). Eis o grande
mistério: a Lei (Moisés) e os Profetas (Elias) dão testemunho de Jesus
e aparecem iluminados por Ele. Somente n'Ele, na luz da Sua cruz e
ressurreição, o Antigo Testamento encontra a sua plenitude e a sua luz!

Sendo assim, levantemo-nos! Tomemos, generosos, o nosso
caminho quaresmal! Também nós somos chamados, como o nosso pai
Abraão o foi, a sair: sair de nós mesmos, sair do nosso homem velho
para nos transformarmos no homem novo, transfigurados à imagem de
Cristo Jesus! Tenhamos a coragem de atravessar o deserto interior,
enfrentar o deserto do nosso coração, como Moisés e Elias, como o
povo de Israel, como o próprio Jesus Cristo, que por nós quis ser tentado
no seu período de deserto! Só assim chegaremos renovados e purificados
ao nosso destino. Este destino não é um lugar, mas uma situação, uma
realidade: é o homem novo, transfigurado à imagem de Cristo que, após
o tormento imenso da cruz, foi glorificado pelo Espírito do Pai. Eis o
caminho quaresmal: do homem velho ao homem novo, do pecado à
graça, do vício à virtude, da preguiça espiritual à generosidade, da morte
à vida, da tristeza à alegria... trazendo em nós, na nossa vida, o reflexo
da glória do próprio Cristo Jesus! Não é este o significado das palavras
de São Paulo, na segunda leitura de hoje? “Sofre comigo pelo
Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-
nos à santidade,... por desígnio da sua graça. Esta graça, que nos
foi dada em Cristo Jesus, manifestou-se agora pelo aparecimento
de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar
a vida e a imortalidade, por meio do Evangelho”. Assim os
sofrimentos e as lutas desta vida não são pesados se comparados com
o objectivo tão alto que nos preparam!

Caríssimos, que as práticas quaresmais, vividas com generosa
fidelidade, arrancando o pecado que nos torna opacos, possam revelar
em nós o resplendor da glória de Cristo a que somos chamados e que já
está presente em cada um de nós desde o nosso baptismo!
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Mais ainda: que a novidade de nossa vida transborde para o
mundo, que tanto tem necessidade do testemunho dos cristãos. Nunca
esqueçamos: este mundo mergulhado na violência (violência da
injustiça, violência do desrespeito à dignidade humana, violência
da fome, violência dos atentados à paz, violência das drogas e das
mentiras, violência dos meios de comunicação, violência da
negação de Deus)... este mundo precisa do nosso testemunho e da
nossa palavra, mesmo quando nos rejeita, quando despreza o nome de
Cristo, quando deseja esquecer o seu Senhor e pisar os valores do
Evangelho!

Deixemo-nos, portanto, transfigurar pelo Senhor e sejamos luz
para o mundo! Como pedíamos na oração inicial (oração colecta) da
Missa de hoje: Senhor, "que purificado o olhar da nossa fé, nos
alegremos com a visão da vossa glória!" Por Cristo, nosso único
Senhor.

 Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Cristo é para todo aquele que O quer ouvir
o homem transfigurado que anuncia
a vitória da vida sobre a morte.
Neste tempo santo da Quaresma,
peçamos-Lhe que ilumine os nossos olhos
e nos faça escutar a sua voz,
dizendo com fé:

«Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja»
1. Para que o Papa Bento XVI e os bispos a ele unidos

recebam a graça de sofrer pelo Evangelho
e ponham a confiança em Deus, como Abraão,
oremos ao Senhor.

2. Para que os homens que governam as nações
defendam os cidadãos e os seus direitos
e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos,
oremos ao Senhor.

3. Para que os doentes e todos os que sofrem
vivam unidos à cruz do nosso Salvador
e um dia cheguem à contemplação da sua glória,
oremos ao Senhor.



— 37 —

4. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo
dêem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo,
aos que lhes pedem a razão da sua esperança,
oremos ao Senhor.

5. Para que esta assembleia de cristãos,
à medida que comunga o Pão do Céu,
se transfigure como Jesus no monte santo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, a quem chamamos nosso Pai,
e que no monte da Transfiguração
nos mandastes escutar o vosso Filho,
atendei a oração que o seu Espírito
fez nascer nesta santa assembleia
pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos.
Ele 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. – Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados

e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis,
para celebrarmos dignamente as festas pascais.
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,
a Vós, Deus de Abraão, de Moisés e de Elias,
que nos convidais a arriscar a nossa vida,
em nome da vossa palavra;
e a partir, seguindo os caminhos
que atravessam as trevas da noite,
para nos levarem à luz do dia sem fim.
Nós Vos louvamos pelo vosso Filho bem amado,
o vosso verdadeiro servidor,
o profeta anunciado desde sempre.
No seu rosto transfigurado,
Vós nos mostrastes o reflexo
da vossa bondade e da vossa glória.
Se O ouvirmos, e O seguirmos no caminho da morte,
como vossos servidores fiéis,
estamos certos que,
para além dos nossos sofrimentos e da morte,
Ele nos fará participantes da sua glória.
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Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo  e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:



— 40 —

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 agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge, os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.
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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.
Dai a todos a esperança da Vossa alegria e da Vossa luz.
Pela Vossa misericórdia,
tirai da nossa vida as trevas do pecado.
Encorajai-nos diante das dificuldades,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

Filho bem-amado do Pai,
 transfigurai o nosso corpo de miséria.
 Que a paz e a unidade nos tornem semelhantes
 ao Vosso corpo de glória,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Alimentados nestes gloriosos mistérios,

nós Vos damos graças, Senhor,
porque, vivendo ainda na terra,
nos fazeis participantes dos bens do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

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

Pres – Deus todo-poderoso
afaste de vós toda a adversidade
e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos.

R.: Amén.

Pres – O Senhor ilumine os vossos pensamentos
com a luz da palavra divina
para que possais alcançar a felicidade eterna.

R.: Amén.

Pres – Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo,
para que tomeis parte na herança dos Santos, no Céu.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e Espírito Santo!

R.: Amén.
A aventura da fé não nos deixa qualquer repouso
até ao dia em que toda a Criação
se prostrará diante do Filho Bem-Amado.
Cremos verdadeiramente
que a nossa pequena parte é indispensável?
E fazemos por isso?

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




