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Responsabilidade Comunitária

Domingo XXIII do Tempo Comum
Ano A
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23.º Domingo do Tempo Comum23.º Domingo do Tempo Comum23.º Domingo do Tempo Comum23.º Domingo do Tempo Comum23.º Domingo do Tempo Comum
(Responsabilidade Comunitária)

1.ª Leit. – Ez 33, 7-9;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 8-10;
Evangelho – Mt 18, 15-20.

A liturgia deste domingo sugere-nos uma reflexão sobre a nossa
responsabilidade face aos irmãos que nos rodeiam. Afirma, claramente,
que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a
felicidade de um irmão e que todos somos responsáveis uns pelos outros.

A primeira leitura fala-nos do profeta como uma “sentinela”,
que Deus colocou a vigiar a cidade dos homens. Atento aos projectos de
Deus e à realidade do mundo, o profeta apercebe-se daquilo que está a
subverter os planos de Deus e a impedir a felicidade dos homens. Como
sentinela responsável alerta, então, a comunidade para os perigos que a
ameaçam.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Roma (e de
todos os lugares e tempos) a colocar no centro da existência cristã o
mandamento do amor. Trata-se de uma “dívida” que temos para com
todos os nossos irmãos, e que nunca estará completamente saldada.

O Evangelho deixa clara a nossa responsabilidade em ajudar cada
irmão a tomar consciência dos seus erros. Trata-se de um dever que
resulta do mandamento do amor. Jesus ensina, no entanto, que o cami-
nho correcto para atingir esse objectivo não passa pela humilhação ou
pela condenação de quem falhou, mas pelo diálogo fraterno, leal, amigo,

que revela ao irmão que a nossa intervenção resulta do amor.
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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 nos enviastes o Salvador

e nos fizestes vossos filhos adoptivos,
atendei com paternal bondade as nossas súplicas
e concedei que, pela nossa fé em Cristo,
alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura da Profecia de Ezequiel       (Ez 33, 7-9)

«Se não falares ao ímpio, pedir-te-ei contas do seu sangue»

Eis o que diz o Senhor:
«Filho do homem,
coloquei-te como sentinela na casa de Israel.
Quando ouvires a palavra da minha boca,
deves avisá-los da minha parte.
Sempre que Eu disser ao ímpio: ‘Ímpio, hás-de morrer’,
e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho,
o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade,
mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte.
Se tu, porém, avisares o ímpio,
para que se converta do seu caminho,
e ele não se converter,
morrerá nos seus pecados,
mas tu salvarás a tua vida».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,

como em Meriba, no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras».
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 13, 8-10)

«A caridade é o pleno cumprimento da lei»

Irmãos:
Não devais a ninguém coisa alguma,
a não ser o amor de uns para com os outros,
pois, quem ama o próximo, cumpre a lei.
De facto, os mandamentos que dizem:
«Não cometerás adultério, não matarás,
não furtarás, não cobiçarás»,
e todos os outros mandamentos,
resumem-se nestas palavras:
«Amarás ao próximo como a ti mesmo».
A caridade não faz mal ao próximo.
A caridade é o pleno cumprimento da lei.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(2 Cor 5, 19)

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

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 18, 15-20

«Se te escutar, terás ganho o teu irmão»

Naquele tempo,

disse Jesus aos seus discípulos:

«Se o teu irmão te ofender,

vai ter com ele e repreende-o a sós.



— 47 —

Se te escutar, terás ganho o teu irmão.

Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,

para que toda a questão fique resolvida

pela palavra de duas ou três testemunhas.

Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;

e se também não der ouvidos à Igreja,

considera-o como um pagão ou um publicano.

Em verdade vos digo:

Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;

e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.

Digo-vos ainda:

Se dois de vós se unirem na terra

para pedirem qualquer coisa,

ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.

Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,

Eu estou no meio deles».
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Nossa meditação da Palavra do Senhor neste Domingo pode ser

desenvolvida em cinco afirmações. Ei-las:
1. Cristo está presente na sua Igreja; jamais a deixará, "pois onde

dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no
meio deles".

2. Essa Igreja é uma Comunidade de amor.
3. Essa Comunidade de amor é Comunidade de compromisso, de

responsabilidade no seguimento de Cristo.
4. Na Comunidade de amor às vezes pode ser necessária a puni-

ção.
5. Qual o fruto de uma comunidade assim?

1. – Cristo está presente na sua Igreja; jamais a deixará,
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"pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu
estou aí, no meio deles". Caríssimos, quantas vezes tal afirmação
foi distorcida como se bastasse que uns quatro gatos pingados se reu-
nissem com a Bíblia e aí estaria Jesus. Nada disso! O sentido é
exactamente o contrário. Aqui, neste capítulo 18 de São Mateus, Jesus
fala sobre a vida da Igreja, comunidade que Ele fundou e entregou aos
apóstolos, tendo Pedro por chefe. Os dois ou três aos quais se refere o
Senhor são os líderes da Comunidade que vão decidir a questão do
irmão que não quer ouvir os outros e divide a Comunidade! O que a
Igreja liga ou desliga na terra – e são os pastores (os Bispos com o
Papa) que têm, em última análise, essa responsabilidade – o Senhor o
ratifica no céu: "Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, será desli-
gado no céu!" A autoridade que Cristo deu a Pedro de um modo espe-
cial, deu-a aos demais Bispos, os pastores autênticos da sua Igreja, em
comunhão com Pedro. Pois bem, onde dois ou três, como Igreja, estive-
rem reunidos em nome do Senhor, ele estará ali, ratificando as suas
decisões. Que fique claro: não se pode agradar a Cristo, ser-lhe fiel,
rompendo com a sua Igreja! Ela, por mais que seja frágil por causa da
nossa fragilidade, é a Comunidade que o Senhor reuniu, sustenta e na
qual se faz presente e actuante!

2. – Essa Igreja é uma Comunidade de amor. O amor cris-
tão não é simplesmente amizade ou simpatia humana, mas o fruto da
presença do próprio Espírito de Amor, o Espírito Santo em nós: "O amor
de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos
foi dado!" (Rm 5,5) É desse amor que fala São Paulo no capítulo 13 da
Primeira Carta aos Coríntios; é esse amor que "cobre uma multidão
de pecados" (Tg 5,20), é esse amor que é "a plenitude da Lei". Só
ama assim quem se abre para o amor de Cristo, deixando-se guiar e
impregnar pelo seu Espírito de amor! Ora, a Igreja deve ser o ambiente
impregnado desse amor, mais forte que as nossas diferenças de tempe-
ramento, de opiniões, de modo de agir... Onde está o amor, a caridade,
aí está Deus; onde o amor reina, o Reino de Deus está presente neste
mundo! A Igreja deve ser o lugar do amor, o lugar do Reino!

3. – Essa Comunidade de amor é Comunidade de compro-
misso, de responsabilidade no seguimento de Cristo. Por isso,
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não se pode usar o amor para encobrir a covardia, a tibieza, a frieza
para com o Senhor e os irmãos e os desvios na Comunidade! O amor é
exigente: "O amor de Cristo nos impele" (cf. 2Cor 5,14). A infidelidade
ao amor a Cristo e aos irmãos é, precisamente, o pecado, que gera a
divisão, a desunião, que faz sangrar a Igreja. Por isso Jesus exorta-nos
à correcção fraterna, desde aquela simples, feita entre irmãos, até a
correcção formal e mais solene, feita pelo Bispo ou até mesmo pelo
Papa, como Chefe Supremo da Igreja de Cristo neste mundo: "Se o teu
irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo; se ele não te ouvir, toma con-
tigo mais uma ou duas pessoas; se ele não der ouvidos, comunica
o caso à Igreja". Muitas vezes, vê-se confundir amor e misericórdia
com a covardia ou o comodismo de não corrigir. Ora, a correcção é um
modo de amar, é um modo de preocupar-se com o outro e com a Co-
munidade que é ferida pelo pecado e o mau exemplo. A correcção pode
salvar o irmão. Quantos escândalos nas nossas Comunidades poderiam
ter sido evitados se tivesse havido a correcção no momento oportuno e
do modo discreto e sincero que Jesus nos recomenda. Isso vale para a
Igreja mais pequenina, que é nossa família doméstica, vale para o grupo
do qual participamos, vale para a paróquia, a diocese e a Igreja univer-
sal (não a "do Reino de Deus", mas a de Cristo!), espalhada por toda
a terra. A omissão em corrigir é covardia, é falta de amor à Comunida-
de que é a Igreja, é pecado de omissão e desatenção pelo irmão. Cer-
tamente, tal correcção deverá ser feita sempre com amor, com
discernimento, com caridade fraterna. São Bento, na sua Regra, dá um
preceito encantador: "In tribulationem subvenire" – que poderíamos
traduzir assim: "socorrer na tribulação". Mas, a palavra latina é
subvenire: vir por baixo, vir de baixo. Ou seja, socorrer sim, corrigir
sim, mas com a humildade de quem vem por baixo para sustentar, am-
parar e ajudar, para salvar; não vem com a soberba de quem está por
cima para massacrar! Corrigir, sim, mas como Deus, que em Jesus,
veio por baixo, na pobreza do presépio e na humilhação da cruz! Aí a
correcção terá mais hipóteses de surtir efeito!

4. – Na Comunidade de amor às vezes pode ser necessá-
ria a punição. Pode ser que não surta efeito a correcção fraterna;
pode ser que aquele que é corrigido teime na sua dureza de propósito e
repouse no erro. O próprio Jesus prevê tal possibilidade no Evangelho
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de hoje. E, então, o Senhor exorta a que tal irmão seja punido. Que
escândalo para a nossa mentalidade actual! O pobre do Papa Bento
XVI, antigo Cardeal Ratzinger, sabe o quanto foi difamado porque teve
que impor penalidades a teólogos ou outros irmãos que, após a correcção,
não se emendaram! A nossa tendência é só recordar do Senhor as
palavras que agradam! No entanto, a punição na Igreja não é pela vin-
gança ou o desafogo, mas deverá ser sempre medicinal, isto é, para
produzir o arrependimento e a correcção, restabelecendo a paz na Co-
munidade e a salvação do irmão. Que os pais tenham a coragem de
corrigir, os Bispos e o Santo Padre também. Aliás, de João Paulo II e
Bento XVI, sabemos que a têm, graças a Deus!

5. – Qual o fruto de uma comunidade assim? A saúde frater-
na: a alegria de viver como irmãos: "Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu
irmão!" Oh, que palavra tão doce: ganhar o irmão! Eis aqui o motivo
último da correcção fraterna! Pensemos bem, caríssimos: a Igreja não
é um clube de amigos, mas uma família de irmãos em Cristo! É o amor
do Senhor Jesus Cristo que nos une. A alegria da comunhão fraterna só
será experimentada na sinceridade das nossas relações. Correcção,
sim; crítica destrutiva, murmuração, difamação, não! Neste sentido,
todos nós precisamos fazer um sério exame de consciência, seja a nível
de família, seja num grupos paroquial e, até, mesmo na paróquia!

São estes os aspectos que a Palavra de Deus hoje nos propõe
para rezarmos. Recordemos a exortação do Senhor pela boca de
Ezequiel: se não corrigirmos o irmão e ele morrer no seu pecado, a
culpa é nossa; se ele se corrigir, ganhamos o irmão: viveremos nós e
viverá ele – eis a marca do Reino de Deus neste mundo! Que ele
aconteça nas nossas famílias e na nossa comunidade!

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Em nome de todos os homens e mulheres do mundo,
imploremos a Jesus, que está no meio de nós,
que lhes conceda os bens de que precisam,
dizendo com toda a confiança:

«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça»



— 51 —

1. Pela nossa arquidiocese e suas comunidades,
pelos fiéis que nela exercem algum ministério
e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade,
oremos, irmãos.

2. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviadas à Igreja,
pelos homens que trabalham honestamente
e pelos que amam ao próximo como a si mesmos,
oremos, irmãos.

3. Pelos voluntários que servem os idosos com amor,
pelos que visitam os doentes e os ajudam
E pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer,
oremos, irmãos.

4. Pelos que são ofendidos pelos irmãos,
pelos que sofrem pela maldade e indiferença de alguém
e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros,
oremos, irmãos.

5. Pela nossa comunidade cristã,
pelas famílias que aí permanecem no amor
e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que prometestes estar no meio de nós
quando dois ou três se reúnem em vosso nome,
ajudai-nos a escutar a vossa Palavra
e a abrir o coração
aos apelos dos nossos irmãos.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Senhor nosso Deus,

fonte da verdadeira devoção e da paz,

fazei que esta oblação Vos glorifique dignamente

e que a nossa participação nos sagrados mistérios

reforce os laços da nossa unidade.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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 tudo criastes
e que tudo confiastes aos vossos filhos,
para viverem tranquilos sobre a terra
e se realizarem plenamente.
A Vós, que não cessais de agir,
que estais na origem de todo o esforço
para a paz e a concórdia entre os povos.
O vosso Espírito trabalha para isso
o coração das pessoas:
os inimigos falam-se;
os adversários estendem-se as mãos;
os povos que se opunham
aceitam fazer uma parte do caminho
para a reconciliação recíproca.
É graças ao vosso Espírito
que o desejo de se entenderem
é mais forte que os planos de guerra;
que a sede de vingança dá lugar ao perdão;
que o amor triunfa do ódio.
É por isso que,
com o povo que Vos segue sobre a terra,
com o povo que já chegou ao termo da sua caminhada
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.

Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Jesus,
nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos,
tomou o Pão,
fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:
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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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.
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Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.

Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.

Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

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 pecado,
que é o maior mal que nos pode acontecer.
Tirai-nos o egoísmo,
que nos faz desinteressar-nos do bem dos outros,
do irmão mais fraco na fé, ou caído no pecado.
 Ajudai-nos a levarmos os fardo uns dos outros,
caminhando juntos para a santidade,
enquanto aguardamos em jubilosa esperança
a última vinda 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,
Vós reunis o Vosso povo
na comunhão do Vosso Espírito,
e velais sobre cada um de nós:
pela graça da Vossa paz,
concedei-nos viver como irmãos,
interessar-nos pelo bem dos outros,
reconciliar-nos no Vosso amor;
e assim, a Vossa Igreja será o sinal visível
do Vosso amor e do Vosso perdão para todos,
segundo a 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
e que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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AAAAAcção de Grcção de Grcção de Grcção de Grcção de Graças aças aças aças aças (facultativo)

1. Quando me queixo da dureza da vida:
2. Dai-me, Senhor,

a coragem de construir pontes
entre os diferentes grupos da minha comunidade.

1. Quando me choco com a indiferença e o desinteresse
   entre as pessoas da minha comunidade:
2. Dai-me, Senhor,

a coragem de suscitar encontros
entre todos.

1. Quando não compreendo
   os jovens desorientados:
2. Dai-me, Senhor,

a coragem de gastar tempo para os ouvir.
1. Quando critico a intolerância
   dos Mulçumanos e dos Judeus:
2. Dai-me, Senhor,

a coragem de ser seu amigo.
1. Quando não concordo
   que se ponham de lado os divorciados:
2. Dai-me, Senhor,

a coragem de lhes abrir as portas do meu coração,
e da minha comunhão social e religiosa.

1. Quando condeno a divisão entre os cristãos separados:
2. Dai-me, Senhor,

a coragem de os encontrar, os ouvir e lhes falar.
Então fareis da nossa vida uma chama de perdão,

que vai propagar o grande fogo
do mistério da Reconciliação universal.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais e fortaleceis

à mesa da palavra e do pão da vida,
fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho
que mereçamos participar da sua vida imortal.
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.

A religião cristã não é um simples assunto pessoal

que só a nós diz respeito e que nos desinteressa dos outros.

“Sentinela”: qual é o cuidado missionário que está em nós

 para transmitir a Palavra do Senhor aos nossos irmãos?

O nosso amor para com eles é suficientemente forte

para os convidar a uma mudança de conduta,

se necessário?

“Sentinelas”: o amor ao próximo é para nós

uma dinâmica de conversão pessoal e comunitária?

Pres. – Com votos de um Bom novo Ano de Trabalho
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

R.: Graças a Deus.


