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Envio dos 72

XIV Domingo do Tempo Comum
Ano C

Envio dos 72
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XIV Domingo do Tempo Comum
(A voz de Deus...)

1.ª Leit. – Is 66,10-14c;
Salmo – Sal 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16e.20 (R.1);
2.ª Leit. – Gal 6,14-18;
Evangelho – Lc 10,1-12.17-20.

Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos diversos, domina a
temática do “envio”: na figura dos 72 discípulos do Evangelho, na figura do
profeta anónimo que fala aos habitantes de Jerusalém do Deus que os ama, ou
na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da cruz, somos convidados a
tomar consciência de que Deus nos envia a testemunhar o seu Reino.

É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “envio” aparece mais
desenvolvida. Os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para continuar a
obra libertadora que Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino aos
homens de toda a terra, sem excepção; devem fazê-lo com urgência, com
simplicidade e com amor. Na acção dos discípulos, torna-se realidade a vitória
do Reino sobre tudo o que oprime e escraviza o homem.

Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta anónimo, envi-
ado a proclamar o amor de pai e de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O
profeta é sempre um enviado que, em nome de Deus, consola os homens,
liberta-os do medo, e acena-lhes com a esperança do mundo novo que está
para chegar.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o
apóstolo deve percorrer: não o podem mover interesses de orgulho e de glória,
mas apenas o testemunho da cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, que amou
radicalmente e fez da sua vida um dom a todos. Mesmo no sofrimento, o após-
tolo tem de testemunhar, com a própria vida, o amor radical; é daí que nasce a
vida nova do Homem Novo.
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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. – Oremos:

Deus de bondade infinita,
que, pela humilhação do Vosso Filho,
levantastes o mundo decaído,
dai aos vossos fiéis uma santa alegria,
para que, livres da escravidão do pecado,
possam chegar à felicidade eterna.
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 66, 10-14c)

"Farei correr para Jerusalém a paz como um rio"

Alegrai-vos com Jerusalém,
exultai com ela, todos vós que a amais.
Com ela enchei-vos de júbilo,
todos vós que participastes no seu luto.
Assim podereis beber e saciar-vos
com o leite das suas consolações,
podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência.
Porque assim fala o Senhor:
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio
e a riqueza das nações como torrente transbordante.
Os seus meninos de peito serão levados ao colo
e acariciados sobre os joelhos.
Como a mãe que anima o seu filho,
também Eu vos confortarei:
em Jerusalém sereis consolados.
Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração
e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros.
A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16e.20 (R.1)

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor.

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

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

Mudou o mar em terra firme,
atravessaram o rio a pé enxuto.
Alegremo-nos n’Ele:
domina eternamente com o seu poder.

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas
(Gal 6, 14-18)

"Trago no meu corpo os estigmas de Jesus"

Irmãos:
Longe de mim gloriar-me,
a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.
Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão
valem alguma coisa:
o que tem valor é a nova criatura.
Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma,
bem como para o Israel de Deus.
Doravante ninguém me importune,
porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus.
Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com o vosso espírito. Amen.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho

(Col 3,15a.16a)

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

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
habite em vós a sua palavra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 10, 1-12.17-20)

"A vossa paz repousará sobre eles"

Naquele tempo,
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles:
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’.
Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem,
saí à praça pública e dizei:
‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés
sacudimos para vós.
No entanto, ficai sabendo:
Está perto o reino de Deus’.
Eu vos digo:
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Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma
do que para essa cidade».
Os setenta e dois discípulos
voltaram cheios de alegria, dizendo:
«Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões
e dominar toda a força do inimigo;
nada poderá causar-vos dano.
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem;
alegrai-vos antes
porque os vossos nomes estão escritos nos Céus».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

No domingo passado, Jesus fez-nos uma excelente catequese sobre a
vocação cristã, sobre os requisitos para ser Seu discípulo e para segui-Lo.
Agora, Jesus chama 72 discípulos e envia-os dois a dois a pregar e a dar
testemunho. É a concretização da teoria exposta no evangelho da semana
passada. Jesus "designou" estes discípulos, chamou-os por sua própria iniciativa,
e "enviou-os".

O número 72 indica que o chamamento e a missão não são coisas exclusivas
dos Doze apóstolos, mas de um maior número de discípulos; ou seja, abrange
cada um de nós. Todos somos chamados e enviados, todos temos a missão de
ser testemunhas de Jesus. Todavia, hoje, teremos que afirmar que "a seara é
grande e os trabalhadores são poucos". É preciso pedir "ao dono da seara que
mande trabalhadores para a sua seara". Cada um de nós tem de pertencer a
este grupo dos trabalhadores; há trabalho para todos. Esta missão não é
individual, mas comunitária. Toda a comunidade é enviada, é missionária,
identificada com os 72 discípulos.
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Quando os 72 são enviados, Jesus fez-lhes uma série de conselhos e de
advertências. Envia-os "como cordeiros para o meio de lobos"; ou seja, que
devem estar preparados para enfrentar as dificuldades, com perseverança e
serenidade. Alguns povos não os quererão receber. Mesmo assim, deverão
continuar a ser pessoas de paz, mesmo para todos aqueles que a não têm.
Outro conselho é que "não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias". Uma
vida sóbria, desinteressada. Nada poderá prejudicar a sua missão: "não vos
demoreis a saudar alguém pelo caminho".

Então, qual é a missão dos 72?
"Curai os enfermos e dizei-lhes: Está perto de vós o Reino de Deus". O

anúncio da Boa Nova do Reino, a mensagem do Evangelho, deve ser acom-
panhada de obras que mostrem a paz e o amor de Deus. Os destinatários
deste anúncio são todos os homens: aqueles que o acolhem ou que o rejeitam.

"Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria". Regressam à comunidade e
relatam a sua experiência. Estão alegres, porque a sua missão foi frutífera.
Mas, Jesus diz-lhes: "não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem; alegrai-
vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos Céus". A alegria da
missão não dever ser pelos resultados alcançados, mas pela satisfação de
missão cumprida. É a alegria da fé.

Na 1.ª leitura, o profeta Isaías convida à alegria, à festa, porque Deus
derrama um rio de paz sobre Jerusalém. "Quando o virdes, alegrar-se-á o
vosso coração".

S. Paulo, na 2.ª leitura, ao terminar a Carta aos Gálatas, reconhece que só
na Cruz de Cristo pode gloriar-se. Identifica-se com Jesus Crucificado ("trago
no meu corpo os estigmas de Jesus"), sabendo que é Nele que encontrará a
paz, a misericórdia de Deus e a salvação. "Pois nem a circuncisão nem a
incircuncisão valem alguma coisa: o que tem valor é a nova criatura";
para todos nós, é esta a fonte de uma profunda alegria. Por isso, na Oração
Colecta, pedimos: "dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres
da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna".

Devemos, pois, ser missionários e testemunhas do evangelho, enviados por
Jesus, e viver na alegria; não pelos resultados alcançados, mas pela satisfação
em viver intensamente a nossa fé.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

O Senhor Jesus Cristo,
ao enviar pelo mundo os seus discípulos,
mandou-os ser mensageiros da paz.
Oremos a Deus Pai
pelos homens e mulheres que a não têm, dizendo:

«Senhor, venha a nós o Vosso Reino»
1. Pelo nosso arcebispo Dom Jorge, pelos presbíteros e diáconos,

pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua seara
e por aqueles de que a nossa Igreja de Braga precisa,
oremos, irmãos.

2. Por todas as nações e seus governos,
pelos homens que promovem o bem comum
e pelos que lutam sem descanso pela paz,
oremos, irmãos.

3. Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo,
pelos que recebem os mensageiros do Evangelho
e por aqueles que recusam escutá-los,
oremos, irmãos.

4. Pelos idosos da nossa comunidade paroquial,
pelos jovens que estudam ou trabalham
e pelas crianças deficientes e seus pais,
oremos, irmãos.

5. Pelos cristãos que se gloriam na cruz de Cristo,
por aqueles para quem ela é um escândalo
e pelos defuntos que a abraçaram com amor,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus, fazei que toda a terra vos aclame
e Satanás seja vencido pela proclamação do Evangelho,
e, porque a vossa bondade é sem limites,
dignai-Vos inscrever nos Céus
os nomes de todos os vossos fiéis.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco 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. – Fazei, Senhor,

que a oblação consagrada ao vosso nome
nos purifique e nos conduza, dia após dia,
a viver mais intensamente a vida da graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.
V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: É nosso dever, é nossa salvação.
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Pres. – É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós que sois um Deus de paz e não de guerra;
a Vós que não tendes outro exército,
que o das estrelas do céu, em ordem e harmonia,
para celebrar o vosso louvor;
a Vós que não tendes outros soldados,
que os anjos e os arcanjos,
mensageiros da vossa paz sobre a terra;
a Vós que não tendes outras forças,
que a da multidão dos pobres,
dos mártires, dos profetas,
dos apóstolos de todos os tempos,
felizes de servirem a vossa glória;
e serem mensageiros da vossa paz;
a Vós que nos destes o vosso Filho,
vosso enviado como cordeiro entre os lobos,
mensageiro da vossa paz;
e que na cruz venceu o ódio, ofereceu a paz,
libertou da tristeza todos os corações.
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 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:
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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 Francisco,
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.
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.
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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.
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.
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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,
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.
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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:
admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
de todos os discípulos que o Senhor enviou
a trabalhar na sua seara
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 mal,
de todo o sentimento de autoritarismo,
de toda a pretensão de vanglória,
no serviço que fazemos nas comunidades cristãs.
Dai-nos o espírito do serviço humilde,
do trabalho desinteressado e do bem comum,
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,
que dirigis para nós a Vossa paz,

 como um rio caudaloso
 saído do Vosso coração aberto na Cruz,
 fazei de nós amigos da Vossa paz.
 Que a saibamos transmitir aos outros, em Vosso nome,
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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Momento pós-Comunhão
Vem connosco amigo
que partir é urgente
partilhar o que és, vem anunciar
a messe é imensa, e precisa de gente
o Mestre está a chamar.

Nós queremos passar este facho de luz
aos que andam sem rumo uma chama acender
proclamar nossa Fé, dizer que Jesus
é a nossa razão de viver.

Nós queremos amar com amor a valer
proclamar que Jesus é Caminho e Verdade
e ao mundo vazio vamos oferecer
o dom da Hospitalidade.

Nós queremos estar disponíveis p’ra Deus
escutá-Lo e partir, como Maria Mãe
entregar nossas vidas e na terra do mundo
lançar só sementes de bem.

Nós queremos partir a evangelizar
ser Igreja sem medo e chamar toda a gente
ser fermento na massa para o levedar
nós queremos um mundo diferente.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor,

que nos saciastes com estes dons tão excelentes,
fazei que alcancemos os benefícios da salvação
e nunca cessemos de cantar os vossos louvores.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Rito do Envio
Pres. – Vamos proceder ao rito do envio.Vamos entregar a cada ado-

lescente um pequeno círio aceso no círio pascal, lembrando
as palavras de Jesus: "Eu vim lançar fogo sobre a terra; e
como gostaria que ele já se tivesse ateado"! É o fogo do Espíri-
to Santo que já receberam no Batismo e que irão ver confir-
mado no próximo ano com a celebração do Crisma. É o fogo
do amor, o fogo que é ardor e paixão pela missão!

(O presidente terá  pequenas velas acesas que entregará a cada grupo de 3
adolescentes  dizendo uma frase, que exprima o envio.

A última frase é para os Catequistas).
Pres. – Ide e acendei, na vossa Terra e em toda a gente,

o fogo do Espírito, que é nossa luz fulgente!
R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, no mar da dor e da aflição,
o fogo do Espírito, que é fonte de gozo e consolação!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, em todas as vidas
sem respiração nem movimento,
o fogo do Espírito, que, habitando em nós, é o nosso alento!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, nos tristes e sem esperança,
a alegria da fé e do amor de Deus, que não cansa nem se cansa!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, em toda a luta pela vida e em vossas casas,
o fogo do amor de Cristo, que a todos abrasa!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, entre as durezas do caminhante,
o fogo do amor de Deus, que anima o triste e guia o errante!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, nos corações, onde faltam o amor e a verdade,
o fogo do Espírito de Deus, que vem dos céus e é luz de santidade!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

que revelastes o Vosso grande amor às crianças,
escutai as nossas súplicas por estes adolescentes
que hoje iniciam uma nova etapa na sua vida de fé:
iluminai-os sempre com a Vossa Palavra
e guardai-os com a Vossa contínua proteção,
para que, à medida que vão crescendo
em estatura e conhecimentos aos olhos dos homens,
cresçam também na Vossa graça,
professem e testemunhem livremente a sua fé,
sejam fervorosos na caridade
e perseverem firmemente na esperança do Vosso Reino.

R.: Amén.

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.
“Ide! Envio-vos!”
Julho-Agosto: multidões deslocam-se para lugares turísticos.
Para uns, tempo de distância da prática religiosa.
Para outros, ocasião para recuperar energias na fé.
“A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Ide! Envio-vos!”
Como os setenta e dois discípulos,
eis-nos enviados àqueles que encontraremos neste verão.

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




