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Horizontes do homem...

XXXII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Horizontes do homem...
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XXXII Domingo do Tempo Comum
(Horizontes do Homem)

1.ª Leit. – Mal 3, 19-20a;
Salmo – Sal 97, 5-6. 7-8. 9;
2.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12;
Evangelho – Lc 21, 5-19.

A liturgia deste Domingo propõe-nos uma reflexão sobre os horizontes

últimos do homem e garante-nos a vida que não acaba.

Na primeira leitura, temos o testemunho de sete irmãos que deram a

vida pela sua fé, durante a perseguição movida contra os judeus por Antíoco IV

Epifanes. Aquilo que motivou os sete irmãos mártires, que lhes deu força para

enfrentar a tortura e a morte foi, precisamente, a certeza de que Deus reserva

a vida eterna àqueles que, neste mundo, percorrem, com fidelidade, os seus

caminhos.

Na segunda leitura temos um convite a manter o diálogo e a comunhão

com Deus, enquanto esperamos que chegue a segunda vinda de Cristo e a vida

nova que Deus nos reserva. Só com a oração será possível mantermo-nos fiéis

ao Evangelho e ter a coragem de anunciar a todos os homens a Boa Nova da

salvação.

No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a realidade que nos

espera. No entanto, não vale a pena estar a julgar e a imaginar essa realidade à

luz das categorias que marcam a nossa existência finita e limitada neste mundo;

a nossa existência de ressuscitados será uma existência plena, total, nova. A

forma como isso acontecerá é um mistério; mas a ressurreição é uma certeza

absoluta no horizonte do crente.
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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. – Deus eterno e misericordioso,

afastai de nós toda a adversidade,
para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito,
possamos livremente cumprir a vossa vontade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Segundo Livro dos Macabeus (2 Mac 7, 1-2.9-14)

"O Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna"

Naqueles dias,
foram presos sete irmãos, juntamente com a mãe,
e o rei da Síria quis obrigá-los,
à força de golpes de azorrague e de nervos de boi,
a comer carne de porco proibida pela Lei judaica.
Um deles tomou a palavra em nome de todos
e falou assim ao rei:
«Que pretendes perguntar e saber de nós?
Estamos prontos para morrer,
antes que violar a lei de nossos pais».
Prestes a soltar o último suspiro,
o segundo irmão disse:
«Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente,
mas o Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna,
se morrermos fiéis às suas leis».
Depois deste começaram a torturar o terceiro.
Intimado a pôr fora a língua,
apresentou-a sem demora
e estendeu as mãos resolutamente,
dizendo com nobre coragem:
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«Do Céu recebi estes membros
e é por causa das suas leis que os desprezo,
pois do Céu espero recebê-los de novo».
O próprio rei e quantos o acompanhavam
estavam admirados com a força de ânimo do jovem,
que não fazia nenhum caso das torturas.
Depois de executado este último,
sujeitaram o quarto ao mesmo suplício.
Quando estava para morrer, falou assim:
«Vale a pena morrermos às mãos dos homens,
quando temos a esperança em Deus
de que Ele nos ressuscitará;
mas tu, ó rei, não ressuscitarás para a vida».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 16 (17), 1.5-6.8b.15 (R. cf. 15b)

Refrão: Senhor, ficarei saciado, quando surgir a vossa glória.
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Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.

Firmai os meus passos nas vossas veredas,
para que não vacilem os meus pés.
Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,
ouvi e escutai as minhas palavras.

Protegei-me à sombra das vossas asas,
longe dos ímpios que me fazem violência.
Senhor, mereça eu contemplar a vossa face
e ao despertar saciar-me com a vossa imagem.

Leitura da segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Tessalonicenses
(2 Tes 2, 16 - 3, 5)

"O Senhor vos torne firmes em toda a espécie
de boas obras e palavras"

Irmãos:
Jesus Cristo, nosso Senhor,
e Deus, nosso Pai,
que nos amou e nos deu, pela sua graça,
eterna consolação e feliz esperança,
confortem os vossos corações
e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras.
Entretanto, irmãos, orai por nós,
para que a palavra do Senhor
se propague rapidamente e seja glorificada,
como acontece no meio de vós.
Orai também,
para que sejamos livres dos homens perversos e maus,
pois nem todos têm fé.
Mas o Senhor é fiel:
Ele vos dará firmeza e vos guardará do Maligno.
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Quanto a vós, confiamos inteiramente no Senhor
que cumpris e cumprireis o que vos mandamos.
O Senhor dirija os vossos corações,
para que amem a Deus
e aguardem a Cristo com perseverança.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Ap 1, 5a.6b)

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

Jesus Cristo é o Primogénito dos mortos.
A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 20, 27-38)

"Não é um Deus de mortos, mas de vivos"

Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns saduceus
– que negam a ressurreição –
e fizeram-lhe a seguinte pergunta:
«Mestre, Moisés deixou-nos escrito:
‘Se morrer a alguém um irmão,
que deixe mulher, mas sem filhos,
esse homem deve casar com a viúva,
para dar descendência a seu irmão’.
Ora havia sete irmãos.
O primeiro casou-se e morreu sem filhos.
O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva;
e o mesmo sucedeu aos sete,
Por fim, morreu também a mulher.
De qual destes será ela esposa na ressurreição,
uma vez que os sete a tiveram por mulher?»



— 239 —

Disse-lhes Jesus:
Os filhos deste mundo
casam-se e dão-se em casamento.
Mas aqueles que forem dignos
de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos,
nem se casam nem se dão em casamento.
Na verdade, já nem podem morrer,
pois são como os Anjos,
e, porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus.
E que os mortos ressuscitam,
até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente,
quando chama ao Senhor
‘o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob’.
Não é um Deus de mortos, mas de vivos,
porque para Ele todos estão vivos».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Estamos já próximos do final do Ano Litúrgico. De hoje a 15 dias, celebramos

a Solenidade de Cristo-Rei, que marca o final do ano da Igreja. Neste caminhar
para o fim do ano litúrgico também a Liturgia nos faz pensar no fim da nossa
vida – fim que nos obriga a perguntar pelo sentido da nossa existência e pelo
que estamos a fazer dela. Neste sentido, tivemos a Solenidade de Todos os
Santos e a Comemoração dos Fiéis Defuntos... E hoje a Liturgia fala-nos da
ressurreição.

O Evangelho apresenta-nos uma disputa entre Jesus e os saduceus, que
não acreditavam na ressurreição. O Senhor confirma: há, sim ressurreição!
Os mortos ressurgirão, mas de um modo que nós não podemos descrever nem
imaginar: “Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas
aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição
dos mortos, nem se casam nem se dão em casamento. Na verdade, já nem
podem morrer, pois são como os Anjos, e, porque nasceram da
ressurreição, são filhos de Deus”. Por outras palavras: estaremos em tal
comunhão com o Deus da vida, em tal proximidade dele – como os anjos –
que, a morte nunca mais nos poderá atingir: nem a morte física, nem a morte
da dor, nem a morte da tristeza, do medo, da saudade, nem a morte do pecado!
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Como diz o Salmista: “Eu verei, justificado, a vossa face e ao despertar
me saciará vossa presença!”

Quando a Sagrada Escritura fala em ressurreição, não está a pensar
simplesmente em voltarmos a esta nossa vida, deste nosso modo atual, mas
habitando no céu... De modo algum! Nós seremos glorificados em corpo e
alma! Ressuscitar é receber em todo o nosso ser a vida de Deus, que Cristo,
o primogénito dentre os mortos, nos conquistou e já derramou em nós no
batismo. Semente dessa vida é o Espírito Santo vivificador – o mesmo em
quem o Pai ressuscitou o Filho Jesus! É Jesus quem nos ressuscita, ele que
disse a Marta: “Eu sou a Ressurreição!” (Jo 11,25) É só n’Ele e por causa
d’Ele que esperamos vencer a morte! Na primeira leitura deste Domingo
escutamos, impressionados, o testemunho dos sete irmãos, filho de uma corajosa
mãe viúva, que incentiva os seus filhos a entregarem a vida por amor da Lei
de Deus. Donde lhes vinha tanta coragem? Donde tanta disponibilidade para
serem fiéis até o fim? Da certeza de que ressuscitariam: “Prefiro ser morto
pelos homens tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos
ressuscitará!” – disse um deles. E o outro, pensando na ressurreição da carne,
afirmou sem medo: “Do céu recebi estes membros; por causa das suas leis
os desprezo, pois do Céu espero recebê-los de novo!” Vejamos o quanto a
certeza da vida eterna muda o nosso modo de enfrentar os revezes da vida. A
este propósito, poderíamos perguntar: tanta frouxidão na nossa fé, tanto
relaxamento nos nossos costumes, tão pouca seriedade na prática da religião,
tanta condescendência com os vícios, a comodidade e a tibieza, não seriam
causados por uma fraca e sem convicção fé na ressurreição, na vida eterna?

E, no entanto, a nossa esperança é firme: fomos criados para Deus, para
Deus estamos a caminho... Um dia morreremos, terminará o nosso caminho
neste mundo tão incerto. E, imediatamente após a morte, nas nossas almas,
estaremos diante de Cristo, nosso Salvador e Juiz. Se tivermos sido abertos ao
seu Espírito Santo, se lhe tivermos sido realmente fiéis, Ele, no seu abraço
eterno, glorificará do seu Espírito Santo a nossa alma e, então, estaremos para
sempre com o Senhor, onde ninguém mais vai sofrer, ninguém mais chorar,
ninguém mais vai ter saudade, ninguém mais vai ficar triste. No fim dos tempos,
quando Cristo nossa vida, glorificar todo o universo, também os nossos pobres
corpos ressuscitarão, pela força e ação do mesmo Espírito Santo vivificador,
que o Senhor tem em plenitude. Assim, em todo o nosso ser, corpo e alma,
estaremos para sempre com o Senhor! Eis a razão porque somos cristãos,
porque temos esperança! Eis por que queremos viver com retidão, sobriedade,
abertura de coração para os irmãos e santo temor em relação a Deus. É o que
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exprime São Paulo na segunda leitura: “Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus,
nosso Pai, que nos amou e nos deu, pela sua graça, eterna consolação e
feliz esperança, confortem os vossos corações e os tornem firmes em
toda a espécie de boas obras e palavras. O Senhor dirija os vossos
corações, para que amem a Deus e aguardem a Cristo com perseverança.”

Se, como acreditamos, fomos criados para Deus, para a comunhão com
Ele no céu, tenhamos, no entanto, o cuidado de não o perdermos para sempre
no inferno. O inferno existe, é real e pode ser a nossa miserável herança!
Pode dar-se que, logo após a minha morte, não exista nenhuma comunhão
com o Cristo que é Vida, mas somente o “Apartai-vos de mim, malditos!
Não vos conheço!” E a nossa alma caia na eterna tristeza, na depressão sem
fim, que devora, como verme e queima como fogo! Não aconteça que, no fim
dos tempos, também o nosso corpo tenha de padecer este triste destino!

O Senhor adverte-nos! Procuremos, pois, viver de tal modo, que possamos
ser considerados dignos de viver para sempre com Ele. Para isso, pautemos a
nossa vida pelo amor e obediência ao Senhor. Assim poderemos dizer como o
Salmista, tendo os olhos fixos em Cristo, nosso Deus e nossa vida:

Firmai os meus passos nas vossas veredas,
para que não vacilem os meus pés.
Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,
ouvi e escutai as minhas palavras.

Protegei-me à sombra das vossas asas,
longe dos ímpios que me fazem violência.
Senhor, mereça eu contemplar a vossa face
e ao despertar saciar-me com a vossa imagem.
Que o Senhor que tudo pode confirme a nossa esperança. Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

O Senhor é o Deus dos vivos
e Pai cheio de misericórdia.
Com amor e confiança,
apresentemos-Lhe as nossas súplicas
por nós próprios e pela Igreja
e em favor de todos os homens,
dizendo com humildade:

«Senhor, nós temos confiança em Vós»
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1. Pela nossa arquidiocese de Braga e suas comunidades,
pelos fiéis que crêem na ressurreição
e pelos que têm plena confiança no Senhor,
oremos, irmãos.

2. Pelos que trabalham pela concórdia entre as nações,
pelos que sofrem por amor da lei de Deus
e pelos que não têm liberdade religiosa,
oremos, irmãos.

3. Pelas vítimas da violência e da guerra,
pelos que sentem a solidão e a tristeza
e pelos que crêem na fidelidade do Senhor,
oremos, irmãos.

4. Pelos esposos que se amam um ao outro,
pelos que deixaram morrer o seu amor
e pelos jovens que escolheram o celibato por amor do Reino dos Céus,
oremos, irmãos.

5. Pelos que entre nós sabem aceitar os outros,
pelos que cumprem os mandamentos do Senhor
e pelos que amam a Cristo nos mais pobres,
oremos, irmãos.

6. Pelos cristãos de Forjães que recebem a Visita Pastoral,
pelos que celebram o sacramento da Confirmação,
e pelos que são fieis aos compromissos assumidos na Baptismo,
oremos, irmãos.

7. Pelos seminaristas da nossa Diocese,
pelos que os ajudam a descobrir a sua vocação,
e pelos que os servem no dia-a-dia, com trabalho e oração,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus, fonte de vida,
que inspirastes aos sete irmãos Macabeus
uma tão grande fé na vida eterna,
concedei aos fiéis da santa Igreja
a graça de testemunharem, neste mundo,
a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo,
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. – Olhai, Senhor, com benevolência
para o sacrifício que Vos apresentamos,
a fim de participarmos com sincera piedade
no memorial da paixão do vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 249.
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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, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
com quem fizestes Aliança.
Vós sois o Deus dos vivos e não dos mortos.
Vós quereis que o homem viva feliz e para sempre.
Vós nos enviastes o vosso Filho,
para nos revelar o vosso amor de Pai  e partilhar a nossa vida.
Ele entregou a sua vida na cruz,
para vossa glória e para nossa salvação,
fazendo uma nova e eterna Aliança,
entre Vós e toda a humanidade,
mas Vós O ressuscitastes e glorificastes junto de Vós.
No santuário do céu,
Ele é nosso sacerdote e nosso intercessor.
Em cada Eucaristia, eEle stá presente no meio de nós;
e, no seu corpo ressuscitado e glorioso,
dá-Se em alimento de vida eterna,
e em força de ressurreição para os nossos corpos mortais.
Permiti que juntemos as nossas vozes de filhos vossos,
vivendo na esperança da ressurreição e da vida futura,
às vozes dos que já rodeiam o vosso trono de glória,
para com eles proclamarmos o vosso amor de Pai,
e a nossa alegria de filhos salvos
e assim proclamarmos a Vossa glória
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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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:
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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.
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.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
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ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e 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.

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
e da ambição de só querermos viver o dia que passa,
esquecendo a eternidade feliz,
que nos espera junto de Vós.
Alargai o nosso coração à medida do Vosso,
e dai-nos a confiança necessária
para esperarmos jubilosos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós estivestes morto, e agora estais vivo para sempre.
Afastai de nós os desânimos, medos e angústias,
para podermos avançar corajosamente
pelos caminhos da paz, do amor e do perdão,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
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. – Nós Vos damos graças, Senhor,
pelo alimento celeste que recebemos
e imploramos da vossa misericórdia
que, pela acção do Espírito Santo,
perseverem na vossa graça
os que receberam a força do alto.
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.

Anunciar que o nosso Deus
não é o Deus dos mortos, mas dos vivos (Evangelho)
não está reservado para os momentos dos funerais!
Esta bela afirmação da nossa fé
merece estar mais presente no nosso testemunho…

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


