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222221.º Domingo do Tempo C1.º Domingo do Tempo C1.º Domingo do Tempo C1.º Domingo do Tempo C1.º Domingo do Tempo Comumomumomumomumomum
(Cristo e a Igreja...)

1.ª Leit. – Is 22, 19-23;
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 e 8bc;
2.ª Leit. – Rom 11, 33-36;
Evangelho – Mt 16, 13-20.

No centro da reflexão que a liturgia do 21º Domingo Comum nos
propõe, estão dois temas à volta dos quais se constrói e se estrutura toda
a existência cristã: Cristo e a Igreja.

A primeira leitura mostra como se deve concretizar o poder
“das chaves”. Aquele que detém “as chaves” não pode usar a sua auto-
ridade para concretizar interesses pessoais e para impedir aos seus ir-
mãos o acesso aos bens eternos; mas deve exercer o seu serviço como
um pai que procura o bem dos seus filhos, com solicitude, com amor e
com justiça.

A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabe-
doria e a ciência de Deus que, de forma misteriosa e às vezes
desconcertante, realiza os seus projectos de salvação do homem. Ao
homem resta entregar-se confiadamente nas mãos de Deus e deixar que
o seu espanto, reconhecimento e adoração se transformem num hino de
amor e de louvor ao Deus salvador e libertador.

O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e a acolhe-
rem-no como “o messias, Filho de Deus”. Dessa adesão, nasce a Igreja –
a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de
Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que
Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves – isto
é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de
Jesus aos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles
que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece.
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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,
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. – Senhor nosso Deus,

que unis os corações dos fiéis num único desejo,
fazei que o vosso povo ame o que mandais
e espere o que prometeis,
para que, no meio da instabilidade deste mundo,
fixemos os nossos corações
onde se encontram as verdadeiras alegrias.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 22, 19-23)

«Porei aos seus ombros a chave da casa de David»

Eis o que diz o Senhor a Chebna, administrador do palácio:

«Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te-ei do teu posto.

E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim,

filho de Elcias.

Hei-de revesti-lo com a tua túnica,

hei-de pôr-lhe à cintura a tua faixa,

entregar-lhe nas mãos os teus poderes.

E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém

e para a casa de Judá.

Porei aos seus ombros a chave da casa de David:

há-de abrir, sem que ninguém possa fechar;

há-de fechar, sem que ninguém possa abrir.

Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme

e ele será um trono de glória para a casa de seu pai».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.6. 8bc (R.

8bc)

Refrão: Pela vossa misericórdia,
não nos abandoneis, Senhor.

De todo o coração, senhor, eu Vos dou graças
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo.

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.

O Senhor é excelso e olha para o humilde,
ao soberbo conhece-o de longe.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 11, 33-36)

«D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas»

Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus!

Como são insondáveis os seus desígnios

e incompreensíveis os seus caminhos!

Quem conheceu o pensamento do Senhor?

Quem foi o seu conselheiro?

Quem Lhe deu primeiro,

para que tenha de receber retribuição?

D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas.

Glória a Deus para sempre. Amen.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 16,18)

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

Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 16, 13-20)

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?»
Eles responderam: «Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
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Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?»
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Então, Jesus ordenou aos discípulos
que não dissessem a ninguém
que Ele era o Messias.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

A Liturgia da Palavra deste 21º Domingo Comum aponta-nos
para a Fé em Jesus Cristo.

A Fé é uma iniciativa de Deus que se dá a conhecer aos ho-
mens, na Revelação, e os introduz na Sua própria vida. É, da parte do
homem, acolhimento, conversão e adesão. Acolhimento e adesão à
Palavra Revelada, em toda a plenitude e com todas as consequências
daí decorrentes.

Ou tudo, ou nada! O Pai a todos quer fazer entrar no Seu Reino,
sem contudo transigir com o mal e a divisão. "Ou o Deus de Abraão,
Isaac e Jacob, ou os deuses dos povos vizinhos". Desta forma, um
só caminho nos é apontado como meio de salvação – Jesus Cristo.
"Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna".

A 1.ª Leitura, do Livro do profeta Isaías diz-nos que a destitui-
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ção de um mordomo e a nomeação de outro, é aproveitada pelo profe-
ta para falar de Deus, guia do povo em toda a história de Israel: "Vou
expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E, nesse mesmo
dia, chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias. Hei-de revesti-
lo com as tuas vestes, hei-de pôr-lhe à cintura a tua faixa".(1ª
leitura)

 O Senhor estará com Eliacim em todos os seus actos de
governação na Casa de David. Quando inspirada em Deus e apoiada
na Fé, a autoridade humana mais facilmente realiza a justiça e assenta
na infinita misericórdia de Deus, como proclama o Salmo Responsorial:
"Senhor, a Vossa misericórdia é eterna, não desprezeis a obra das
Vossas mãos"...

Na 2.ª Leitura, podemos ver que a adoração de S. Paulo não se
dirige a um Deus misterioso, escondido e impenetrável, mas a um Deus
que se revelou, através dos tempos, na Sua obra de amor pelos ho-
mens: "Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de
Deus ! (...). Pois d'Ele procedem, por Ele subsistem e a Ele se des-
tinam todas as coisas".(2.ª Leitura).

A Fé, que dá a sua adesão a este Deus revelado, não é resultado
de uma investigação humana ou de um raciocínio, mas sim a resposta
a uma interpelação do próprio Deus.

O Evangelho diz-nos que a hostilidade dos chefes judeus e as
hesitações do povo, opuseram-se à instauração de uma nova comuni-
dade do Messias constituída por todo o povo de Israel. Só os discípulos,
pela voz de S. Pedro, reconheceram em Cristo o Salvador enviado pelo
Pai: "Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem ? (...). En-
tão Pedro tomou a palavra e disse-Lhe : Tu és o Messias, o Filho
de Deus vivo!". E a este pequeno grupo, chefiado por S. Pedro, se
confia a ingente tarefa de implantar o Reino de Deus entre os homens.
A partir de agora, um novo e constante espírito de Fé, os levará a todos
ao Pai pelo caminho da Cruz de Seu Filho Jesus.

Hoje cabe-nos a nós, membros da Comunidade Cristã, a res-
ponsabilidade, na Fé, na Esperança e na Caridade, de sermos sinal da
presença  de Cristo no mundo. Que importância tem para o homem  de
hoje o facto de que há 2.000 anos, nas  margens do lago Tiberíades,
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Pedro tenha dito a Jesus: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo".?
Interessa ainda ao homem de hoje saber quem é Jesus? Jesus

perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou ?" – uma pergunta que
ainda hoje é uma interpelação pessoal, feita a cada ser humano de
hoje, um problema crucial a que urge dar uma resposta. Apesar de um
secularismo cada vez mais difundido e de um abandono da prática e
das tradições cristãs cada vez mais generalizado, é interessante notar
como uma pergunta feita em Cesareia de Filipe, continua a criar ques-
tões inquietadoras.

– Para os jovens, Jesus representa hoje a novidade, o frescor, a
contestação de uma sociedade e de um sistema envelhecido, árido,
privado de fantasia e criatividade...

– Para as classes oprimidas, Jesus aparece como o libertador, o
símbolo de uma esperança que não está somente  num futuro mítico  e
misterioso...

– Para os agentes de obras sociais, Jesus é como que um revo-
lucionário que luta contra a injustiça, a opressão, o terrorismo e a ex-
ploração do homem pelo homem...

Até a iconografia apresenta hoje Jesus com vestes extravagan-
tes e coloridas de um jovem "hippy", ou nas de um barbudo guerrilheiro
e nas atitudes de uma agitador social. De verdadeiro e positivo, nessas
representações, permanece o facto de  que o nosso mundo não pode
prescindir de Jesus. A nossa história está tão marcada por Ele que
ninguém o pode ignorar, a bem ou a mal.

Mas nós, os cristãos, que fazemos parte activa e positiva da sua
Igreja e nos juntamos todos os domingos para a Eucaristia, devemos
ser os primeiros a fazer a mesma pergunta a nós próprios: "Quem é
Jesus, hoje, para mim"?

Para darmos uma resposta, não precisamos de procurar na nos-
sa memória qualquer fórmula tradicional do catecismo, aprendida na
catequese da nossa infância. Só pode responder a esta pergunta quem
se encontrou com Ele, quem fez alguma experiência pessoal com Ele.
Muitas vezes, o encontro pessoal com Jesus, e, portanto, a resposta à
sua pergunta, dá-se através do testemunho dos cristãos que despertam
o interesse e a curiosidade dos que não crêem. A fórmula da  nossa
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profissão de fé, que nós recitamos juntos na Missa, corre o risco de ser
apenas uma expressão verbal. A fé da Igreja em Jesus deve manifes-
tar-se na vida de cada um dos seus membros. Todo o cristão tem a
possibilidade de "confirmar" na fé os seus irmãos e ajudar os que ainda
não têm fé a encontrar uma resposta. Temos para isso a promessa da
assistência divina, confiada na pessoa de Pedro, em ordem aos planos
da História da Salvação: "Tu és Pedro e sobre esta Pedra edificarei
a Minha Igreja, e as forças do Inferno nada poderão contra
ela".(Mt.16,18).

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Oremos ao Deus santo e misterioso,
que revelou a Pedro que Jesus era o Messias
e nos chama a todos a ser santos,
e apresentemos-Lhe as intenções da sua Igreja
e de todos aqueles que O procuram,
dizendo com toda a confiança:

«Não nos abandoneis, Senhor».

1. Pela santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro,
para que permaneça firme na fé
e seja testemunha do amor constante de Cristo,
oremos, irmãos.

2. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros,
para que o Senhor lhes inspire projectos de paz
e eles edifiquem uma sociedade mais justa,
oremos, irmãos.

3. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos,
para que seja respeitada a sua dignidade humana
e possam, livremente, escolher o seu caminho,
oremos, irmãos.
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4. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos,
para que encontrem em cada homem um amigo
e creiam que Jesus está perto dos que n'Ele confiam,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
para que sejamos pedras vivas da Igreja
e discípulos verdadeiros de Jesus,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Pai santo,
que fundastes a Igreja do vosso Filho
sobre a rocha firme de Pedro e dos Apóstolos
e nos chamastes a entrar como pedras vivas
na sua construção,
dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé
e atentos às necessidades dos nossos irmãos.
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.
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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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor, que pelo único sacrifício da cruz,

formastes para Vós um povo de adopção filial,
concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz.
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 que sois um Deus de amor e de ternura.
Vós nos revelastes o vosso nome
e a vossa palavra eterna,
em Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele é o reflexo da vossa glória
e o brilho da nova Aliança,
que quereis estabelecer com a humanidade.
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Sobre Ele e sobre os Apóstolos,
fundastes a vossa Igreja,
sinal de salvação para o mundo inteiro,
sacramento da Boa Nova para o nosso tempo.
Igreja que gerou tantos filhos vossos,
que vivem do vosso Espírito;
que Vos tornam conhecido,
através de uma vida cheia de caridade fraterna,
de fé responsável, de esperança viva.
É por isso que, em comunhão com todos
os que o vosso amor escolheu e santificou,
vivendo já no céu,
ou peregrinando ainda sobre a terra,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai de infinita misericórdia,
humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar ✠✠✠✠✠ estes dons,
esta oblação pura e santa.

Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N e N)
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.
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Por eles nós Vos oferecemos
e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.

Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo,
André, Tiago e João,
(Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus,
Simão e Tadeu; Lino e Cleto, Clemente e Sixto,
Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono,
João e Paulo, Cosme e Damião)
e de todos os Santos.
Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.

Estendendo as mãos sobre as oblatas

Santificai, Senhor, esta oblação
com o poder da vossa bênção
e recebei -a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue de vosso amado Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Juntam as mãos.
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Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
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.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou este sagrado cálice
em suas santas e adoráveis mãos
e, dando graças, abençoou-o
e 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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
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nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna
e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:

Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão
do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:

alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.

Lembrai-vos, Senhor,
dos vossos servos e servas (N. e N).
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.

E a nós, pecadores
todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,
continua de braços abertos:
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admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
(Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro,
Felicidade, Perpétua, Águeda,
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia)
e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.

Por Cristo, nosso Senhor,
criais todos os bens e lhes dais vida,
os santificais, abençoais e distribuís por nós.

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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o pecado e de todo o mal,
de tudo o que possa dificultar a nossa caminhada para Vós.
Sobre o caminho escarpado, que leva à vida,
conduzi-nos pelo Vosso espírito,
para estarmos prontos para sermos pedras vivas,
na construção do Vosso reino,
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,
com Pedro e com toda a Igreja,

 nós Vos proclamamos como o Messias,
 o Filho de Deus Vivo.
 Vós que nos reunis na mesma fé,
 guardai-nos na unidade do Vosso amor
 e enchei-nos da Vossa paz,
 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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Oração depois da Comunhão
Pres. – Realizai plenamente em nós, Senhor,

a acção redentora da vossa misericórdia
e fazei-nos tão generosos e fortes
que possamos agradar-Vos em toda a nossa vida.
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. – 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.

Ainda em tempo de Férias,
tomemos tempo para colocar esta questão a nós mesmos,
no real muito concreto das nossas existências.
Quem é Jesus para nós?
E que “dizemos” d’Ele – ou não dizemos –
quando se apresenta ocasião para testemunhar a nossa fé?

Pres. – Com votos de um bom final de Férias
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

R.: Graças a Deus.


