
— 65 —
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XXIV Domingo do Tempo Comum
(Exigências do Perdão)

1.ª Leit. – Ex 32, 7-11. 13-14; 
Salmo – Sal 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18)
2.ª Leit. – 1 Tim 1, 12-17
Evangelho – Lc 15, 1-32.

A liturgia deste domingo centra a nossa reflexão na lógica do amor de 
Deus. Sugere que Deus ama o homem, infinita e incondicionalmente; e que 
nem o pecado nos afasta desse amor… 

A primeira leitura apresenta-nos a atitude misericordiosa de Jahwéh 
face à infidelidade do Povo. Neste episódio - situado no Sinai, no espaço 
geográfico da aliança - Deus assume uma atitude que se vai repetir vezes 
sem conta ao longo da história da salvação: deixa que o amor se sobreponha 
à vontade de punir o pecador. 

Na segunda leitura, Paulo recorda algo que nunca deixou de o espantar: 
o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Esse amor derrama-se incon-
dicionalmente sobre os pecadores, transforma-os e torna-os pessoas novas. 
Paulo é um exemplo concreto dessa lógica de Deus; por isso, não deixará de 
testemunhar o amor de Deus e de lhe agradecer. 

O Evangelho apresenta-nos o Deus que ama todos os homens e que, 
de forma especial, se preocupa com os pecadores, com os excluídos, com os 
marginalizados. A parábola do “filho pródigo”, em especial, apresenta Deus 
como um pai que espera ansiosamente o regresso do filho rebelde, que o 
abraça quando o avista, que o faz reentrar em sua casa e que faz uma grande 
festa para celebrar o reencontro.
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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, Criador e Senhor de todas as coisas,
 lançai sobre nós o vosso olhar;
 e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor,
 dai-nos a graça de Vos servirmos com todo o coração.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Êxodo    (Ex 32, 7-11.13-14)

“O Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo”

Naqueles dias,
O Senhor falou a Moisés, dizendo:
«Desce depressa,
porque o teu povo, que tiraste da terra do Egipto, 
corrompeu-se.
Não tardaram em desviar-se do caminho que lhes tracei.
Fizeram um bezerro de metal fundido,
prostraram-se diante dele,
ofereceram-lhe sacrifícios e disseram:
‘Este é o teu Deus, Israel,
que te fez sair da terra do Egipto’».
O Senhor disse ainda a Moisés:
«Tenho observado este povo:
é um povo de dura cerviz.
Agora deixa que a minha indignação se inflame contra eles
e os destrua.
De ti farei uma grande nação».
Então Moisés procurou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo:
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«Por que razão, Senhor,
se há-de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo,
que libertastes da terra do Egipto
com tão grande força e mão tão poderosa?
Lembrai-Vos dos vossos servos Abraão, Isaac e Israel,
a quem jurastes pelo vosso nome, dizendo:
‘Farei a vossa descendência tão numerosa
como as estrelas do céu
e dar-lhe-ei para sempre em herança
toda a terra que vos prometi’».
Então o Senhor desistiu do mal
com que tinha ameaçado o seu povo.
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18)

Refrão: Vou partir e vou ter com meu pai.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.
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Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca anunciará o vosso louvor.
Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido:
não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo       
(1 Tim 1, 12-17)

“Cristo veio salvar os pecadores”
Caríssimo:
Dou graças Àquele que me deu força,
Jesus Cristo, Nosso Senhor,
que me julgou digno de confiança
e me chamou ao seu serviço,
a mim que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento.
Mas alcancei misericórdia,
porque agi por ignorância, quando ainda era descrente.
A graça de Nosso Senhor superabundou em mim,
com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus.
É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores
e eu sou o primeiro deles.
Mas alcancei misericórdia,
para que, em mim primeiramente,
Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade,
como exemplo para os que hão-de acreditar n’Ele,
para a vida eterna.
Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amen.
     Palavra do Senhor
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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. Lucas
(Lc 15, 1-32)

«Haverá alegria entre os Anjos de Deus por um só pecador que se arrependa»

Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
«Quem de vós, que possua cem ovelhas
e tenha perdido uma delas,
não deixa as outras noventa e nove no deserto,
para ir à procura da que anda perdida, até a encontrar?
Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros
e, ao chegar a casa,
chama os amigos e vizinhos e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo, 
porque encontrei a minha ovelha perdida’.
Eu vos digo:
Assim haverá mais alegria no Céu
por um só pecador que se arrependa,
do que por noventa e nove justos,
que não precisam de arrependimento.
Ou então, qual é a mulher
que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma,
não acende uma lâmpada, varre a casa
e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar?
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Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida’.
Eu vos digo:
Assim haverá alegria entre os Anjos de Deus
por um pecador que se arrependa».
Jesus disse-lhes ainda:
«Um homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao pai:
‘Pai, dá-me parte da herança que me toca’.
O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante
e por lá esbanjou quanto possuía,
numa vida dissoluta.
Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região
e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra
que o mandou para os seus campos guardar porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
Então, caindo em si, disse:
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
Enchendo-se de compaixão,
correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
Disse-lhe o filho:
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
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Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos:
‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
Comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’.
E começou a festa.
Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos servos 
e perguntou-lhe o que era aquilo.
O servo respondeu-lhe:
‘O teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque ele chegou são e salvo’.
Ele ficou ressentido e não queria entrar.
Então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
‘Há tantos anos que eu te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito
para fazer uma festa com os meus amigos.
E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo’.
Disse-lhe o pai:
‘Filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu.
Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque este teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».
     Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Na Solenidade Natal, na segunda leitura da Missa da Aurora, a Igreja, 
olhando o Presépio, faz-nos escutar as palavras de São Paulo a Tito: “Ma-
nifestou-se a bondade de Deus nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. 
Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, 
mas pela sua misericórdia...” (Tt 3,4s). O Menino que veio viver entre nós, 
Jesus, é a bondade de Deus, é a sua salvação misericordiosa... A liturgia deste 
Domingo é maravilhosamente ilustrada por estas palavras. Hoje,  Jesus é-nos 
apresentado como a própria bondade, a própria ternura misericordiosa de 
Deus, nosso Pai. Aquilo que foi prefigurado por Moisés, intercedendo pelo 
povo pecador, na primeira leitura; aquilo que, na segunda leitura, São Paulo 
pregou e experimentou na própria vida: “Cristo veio ao mundo para salvar 
os pecadores. E eu sou o primeiro deles!” – tudo isto nos é apresentado nas 
três parábolas da misericórdia do Evangelho de hoje.

Sigamos a narrativa. Por que contou Jesus estas parábolas? Porque “os 
publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvirem. 
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: ‘Este homem 
acolhe os pecadores e come com eles’” Aqui está: Jesus era um fio de espe-
rança para os considerados perdidos, metidos no pecado, sem  solução... Os 
publicanos, as prostitutas, os ignorantes, os pequenos e desprezados, gente 
sem preparação e sem cultura teológica... estavam a aproximar-se de Jesus 
para O escutar; viam n’Ele a ternura e a misericórdia de Deus. Os escribas 
e fariseus – homens praticantes e doutores da Lei – criticavam Jesus por 
isso. Ele misturava-se com os impuros e acolhia os pecadores. Foi para esses 
doutores que Jesus contou as parábolas, para lhes mostrar que o coração	do	
Pai é ternura, é amor, é vida, é amplo como uma casa grande...

O Pai alegra-se, porque Jesus, o Bom Pastor, era capaz de deixar noventa e 
nove ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu totalmente, até a encontrar! O 
convite que Jesus estava a fazer aos escribas e fariseus era claro: “Alegrai-vos 
comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!” Alegrai-vos, porque 
o coração do Pai está feliz: ele não quer a morte do pecador, mas que ele se 
converta e viva! Do mesmo modo, na parábola da dracma perdida: Deus é 
como aquela mulher que acende a lâmpada e varre cuidadosamente a casa até 
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encontrar a sua moedinha. E não descansa até encontrá-la. Quando a encontra, 
como Deus, quando encontra o pecador, exclama: “Alegrai-vos comigo! En-
contrei a moeda que tinha perdido!” O Deus que Jesus nos revela,  o Deus 
a quem ele chama de Pai, este Deus que os nossos catequistas querem dar a 
conhecer às crianças e adolescentes da catequese é assim: bom, compassivo, 
misericordioso, preocupado connosco e com cada um de nós. Ele só é glo-
rificado quando estamos de pé, quando estamos bem, quando somos felizes. 
Mas, não há felicidade verdadeira para nós, a não ser junto d’Ele, que é Pai 
de Jesus e nosso Pai. É isso que Jesus nos mostra com a terceira parábola, a 
mais bela de todas: o Pai e os dois filhos.

“Um	homem	tinha	dois	filhos”. Este homem é o Pai do céu. O	filhos	so-
mos nós, que temos todos um pouco do mais novo e do mais velho. “O filho 
mais novo disse ao pai: ‘Dá-me a parte da herança que me cabe’”. Este rapaz 
quer ser feliz, deseja ser livre... e imagina que só o vai ser longe do olhar do 
pai. Assim, sem juízo, como que mata o pai, pedindo-lhe logo a herança. “...e 
partiu para um lugar distante”. Quanto mais longe do pai, melhor, mais livre. 
E aí esbanja tudo, numa terra pagã, longe do pai, longe de Deus. E termina na 
miséria, tendo esbanjado a vida, a felicidade, o futuro, o amor e o sexo... Vai 
pedir trabalho e dão-lhe o mais vergonhoso para um judeu: cuidar de porcos, 
animais impuros. Queria comer a lavagem dos porcos e não lha davam! Em 
que deu o sonho de autonomia, de liberdade, de felicidade longe do pai!... 
Tudo não passara de ilusão! Mas, apesar de louco, o jovem era sincero: caiu 
em si, reconheceu que pecou. Não colocou a culpa no pai, nos outros, no 
mundo, no destino. Reconheceu-se culpado e recordou e confiou no amor do 
pai: “Vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai,  pequei contra o céu e 
contra ti!” E volta! O jovem era corajoso, generoso, era sincero! (é esta ati-
tude que esperamos também dos nossos catequistas: corajosos, generosos e 
sinceros...)O que ele não sabia é que o pai nunca o esqueceu; esperava-o todos 
os dias, olhando ao longo do caminho. De longe avistou-o e reconheceu-o, 
apesar da miséria e da fome e roupas sujas. E, cheio de compaixão – como o 
coração do Pai de Jesus – correu ao encontro do filho, cobriu-o de beijos e de 
vida, e restituiu-lhe a dignidade de filho. E deu uma festa!... O Pai é assim: 
não quer ninguém fora de sua casa, do seu coração, da festa do seu amor, do 
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banquete da eucaristia! Mas, havia ainda o filho mais velho. Este, como os 
escribas e os fariseus, nunca tinha desobedecido ao pai; cumpria todos os seus 
pedidos. Por isso, ficou com raiva e não quis entrar na festa do pai: “O pai, 
veio cá fora instar com ele...” 

Reparemos que o mesmo pai que saiu ao encontro do filho mais novo, saiu 
agora ao encontro do mais velho, que estava perdido no seu egoísmo, na sua 
raiva, fora da festa e do aconchego do pai! E o mais velho atirou-lhe à cara: 
“Eu trabalho para ti há tantos anos... e tu nunca me deste um cabrito para 
eu fazer uma festa com os meus amigos...” O pai respondeu: “Filho, tu estás 
sempre comigo, e tudo o que é meu é teu...” Aquele filho nunca tinha amado 
de verdade o pai: cumpria tudo, de tudo fazia contas... e, um dia, iria pedir o 
pagamento, a recompensa por tudo... Por isso nunca se sentiu íntimo do pai, 
por isso não sentia que tudo quanto era do pai era também dele! Pode-se estar 
junto do pai e nunca O conhecer de verdade!... Pode-se estar na Igreja e nunca 
ser Igreja de verdade!... Pode-se estar na catequese nunca ser catequista 
de verdade!... Pode-se estar num grupo de Jovens Cristãos e nunca  ser Jo-
vem	nem	Cristão	de	verdade!...	Não	era	esta	a	situação	daqueles	escribas	e	
fariseus?	Não	basta	estar...	é	preciso	ser	de	verdade...,	sentir-se	pertença...,	
sentir-se e fazer-se íntimo... Interessante que Jesus não diz se o filho entrou 
na festa do pai e na alegria do irmão ou se, pelo contrário, ficou fora, onde 
há choro e ranger de dentes. Mas a festa continuou... e deve continuar ...na 
catequese, ...no grupo de Jovens, ...na Igreja de Jesus que somos nós.

O Senhor convida-nos hoje a acolher em Jesus a misericórdia incansável 
de Deus para conosco, um Deus que não sossega até nos encontrar... Mas, 
convida-nos também a ser misericordiosos uns para com os outros. É triste 
quando experimentamos que somos pecadores, experimentamos a bondade 
acolhedora de Deus para com as nossas falhas, os nossos pecados e, depois, 
somos duros, insensíveis e exigentes em relação aos irmãos. Que o Senhor 
nos dê um coração como o coração de Cristo, imagem do coração do Pai, 
capaz de acolher o perdão e a misericórdia de Deus e transbordar esse perdão 
e essa misericórdia para com os outros, na Catequese, no Grupo de Jovens, 
nos diversos movimentos e organismos da comunidade.
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Profissão de Fé
(Em diálogo com a Assembleia)

Pres. – Credes em Deus Pai Todo Poderoso, 
 criador do Céu e da Terra, 
 e de todas as coisas visíveis e invisíveis?
Todos – Sim creio!...

Pres. – Credes em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, 
 que nasceu da Virgem Maria, 
 padeceu e foi sepultado, 
 ressuscitou dos mortos 
 e está sentado à direita do Pai? 
Todos – Sim creio!...

Pres. – Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, 
 que procede do Pai e do Filho, 
 que falou pela boca dos Profetas, 
 e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado?
Todos – Sim creio!...

Pres. – Credes na Igreja una, santa, católica e apostólica, 
 na comunhão dos Santos, 
 na remissão dos pecados, 
 na ressurreição da carne e na vida eterna?
Todos – Sim creio!...

Pres. – Esta é a nossa fé. 
 Esta é a fé da Igreja, 
 que nos gloriamos de professar e anunciar,
 individualmente e como comunidade 
 em Jesus Cristo Nosso Senhor.
 Todos – Amen.
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Compromisso do Catequista  
Pres. – Caríssimos Catequistas:
 Com a comunidade professastes a vossa Fé. 
 Essa é a Fé que procurais desenvolver 
 nas crianças e adolescentes 
 que vos são confiados na Catequese.
 Sabeis como é importante a vossa missão 
 e quanto ela exige de vós.
 Quereis, em resposta à Vocação de Catequista, 
 educar a fé das crianças 
 que vos são confiadas na Catequese?
 Catequistas – Sim, quero.

Pres. – Estais dispostos 
 a preparar convenientemente as catequeses 
 e o vosso espírito, 
 de modo a poderdes servir fielmente o Senhor Jesus 
 e a Sua Igreja? 
Catequistas – Sim, estou.

Pres. – Estais dispostos a ajudar os vossos catequizandos
 a conhecer, a celebrar, a viver e a contemplar
 o mistério de Cristo? (D.G.C.85)
Catequistas – Sim,	estou,	com	a	graça	de	Deus!

Pres. – Caríssimos Catequistas,
 é com muita alegria que a Comunidade Cristã
 vos confia as suas crianças e adolescentes 
 durante este Ano Pastoral 
 para lhes anunciardes a Salvação 
 oferecida por Jesus Cristo,
 e que descobrimos
 na leitura orante da Palavra de Deus.

Pres. –  Bendigamos ao Senhor!
Todos – Graças	a	Deus.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Como Moisés, intercedendo pelo povo de Deus,
 como Paulo,  ao dar graças por ter alcançado misericórdia,
 e como Jesus, à procura da ovelha perdida,
 oremos dizendo:
   «Senhor, venha a nós o vosso reino»

1. Pelos baptizados da nossa arquidiocese e suas paróquias,
 para que não fabriquem para si falsos ídolos,
 nem se desviem dos caminhos de Deus,
 oremos ao Senhor.

2. Pelos responsáveis dos países com maiores dificuldades,
 para que não percam a coragem de lutar,
 nem desanimem no esforço de os vencer,
 oremos ao Senhor.

3. Pelos excluídos de todas as sociedades,
 para que encontrem, entre os homens, quem os queira reintegrar
 e quem os julgue dignos de confiança,
 oremos ao Senhor.

4. Por todos os filhos pródigos que abandonaram os seus lares,
 para que seus pais não percam a esperança
 de os ver regressar a casa sãos e salvos,
 oremos ao Senhor.

5. Por aqueles que, por razões diversas,
 deixaram vago o seu lugar nesta assembleia,
 para que aprendam de novo a louvar e a dar graças,
 oremos ao Senhor.

6. Por todos os Catequistas da nossa Diocese,
 para que, fiéis à doutrina que ensinam,
 sejam para todos um testemunho do Deus Amor,
 oremos ao Senhor.

7. Pelos Catequistas da nossa Comunidade,
 para que, vivendo na humildade e na gratiudade,
 sigam as exigências da fé que proclamam,
 oremos ao Senhor.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que nos procurais e chamais,
 nos acolheis e convidais para a vossa mesa,
 ensinai-nos a reconhecer todos os dias
 que o vosso amor supera o nosso pecado.
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Vinho da Salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas
 e recebei estas ofertas dos vossos fiéis,
 para que os dons oferecidos por cada um de nós
 para glória do vosso nome sirvam para a salvação de todos.
 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, o Deus cheio de misericórdia e de compaixão.
 Vós partis à procura da ovelha perdida
 e sois todo solicitude 
 pelas outras noventa e nove que ficaram no aprisco.
 Acendeis a lâmpada para encontrar a décima moeda
 e guardais as outras nove na vossa mão, 
 como um tesouro.
 Correis ao encontro do filho mais novo 
 e perdoais ao mais velho,
 que não sabe alegrar-se convosco.
 Amais ternamente os pecadores que nós somos,
 e fazeis dançar de alegria os anjos,
 cada vez que um pecador se converte. 
 Por isso queremos proclamar a Vossa glória, 
 cantando a uma só voz: 
      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Senhor, Pai santo,
 que, desde a origem do mundo, tudo fazeis 
 para ajudar o homem a ser santo como Vós sois santo,

 olhai para o vosso povo aqui reunido
 e enviai o vosso Espírito Santo,
 a fim de que estes dons se convertam para nós
 no Corpo ✠ e Sangue  do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
 no qual também nós somos vossos filhos.
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 Quando estávamos perdidos,
 incapazes de nos aproximarmos de Vós,
 destes-nos a maior prova do vosso amor:
 o vosso Filho, o único Justo,
 entregou-se em nossas mãos,
 deixando-se pregar numa cruz. 

 Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
 como sinal indelével da vossa aliança,
 quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

 Durante a Ceia, tomou o pão
 e, dando graças, abençoou-o,
 partiu-o e deu-lho, dizendo: 

 Tomai, Todos, e comei: 
 isTo é o meu corpo, 
 que será enTregue por vós. 

 De igual modo, no fim da Ceia,
 sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
 pelo sangue derramado na cruz,
 tomou o cálice com vinho, de novo Vos deu graças
 e entregou-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!
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Pres. – Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo,
 nossa Páscoa e nossa paz,
 enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
 nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
 este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

 Olhai com bondade, Senhor,
 para esta família que chamais à comunhão convosco
 na participação do único sacrifício de Cristo,
 de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
 vencidas todas as divisões e discórdias,
 sejamos reunidos num só corpo.

 Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
 com o Papa Francisco e o nosso Arcebispo Jorge,
 os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todo o povo por Vós redimido. 

 Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
 até comparecermos diante de Vós,
 santos entre os Santos na morada celeste,
 com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos, 
 e os nossos irmãos defuntos
 que recomendamos à vossa misericórdia,
 para que, na nova criação,
 finalmente libertos da corrupção da morte,
 possamos cantar sem fim
 o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
 eternamente vivo e glorioso.
  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.
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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, de todo o mal, 
 especialmente do pecado
 que nos afasta de Vós e dos outros.
 Dai-nos alegria de partilhar com os outros
 o perdão que nos ofereceis.
 Deste modo viveremos com alegria
 e na esperança da 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, 
  que dissestes que a Vossa alegria era amar e perdoar,
  encorajai-nos a perdoarmos também aos outros
 e assim teremos a vossa paz, o vosso amor
 o vosso perdão e a vossa alegria, 
 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. 
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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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor nosso Deus,
 concedei que este sacramento celeste
 nos santifique totalmente a alma e o corpo,
 para que não sejamos conduzidos 
 pelos nossos sentimentos
 mas pela virtude vivificante do vosso Espírito.
 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.

Pres. –  Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças	a	Deus.
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Envio dos Catequistas e Bênção Final
Pres. – Caríssimos Catequistas
 fizestes o vosso compromisso com Deus
 diante da comunidade.
 Proclamai, agora, diante do Senhor, 
 o vosso desejo firme de O servir
 de um modo particular na Catequese:

Catequista – Senhor, 
 nós queremos ser fermento do Vosso Evangelho
 no meio dos homens nossos irmãos...
Todos – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos...

Catequista – Senhor, queremos ser testemunhas 
 da Vossa alegria e do Vosso amor...
Todos – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos...

Catequista – Senhor, pomos em vossas mãos tudo o que temos, 
 para que, por nós e em nós, 
 os homens Vos reconheçam 
 como o sentido para as suas vidas...
Todos – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos...

Catequista – Senhor, neste serviço em favor dos nossos irmãos, 
 nós queremos ser, com a Vossa ajuda, 
 fiéis administradores da vossa verdade...
Todos – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos...

Catequista – Senhor, confiamos plenamente 
 que o Vosso Espírito
 guiará os nossos corações e os nossos lábios 
 para permanecermos sempre 
 no Vosso amor e no Vosso louvor...
Todos – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos...

Cântico: Ide por todo o mundo.
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Oração de Bênção

Pres. – Confirmai, Senhor, nosso Deus,
 com a vossa bênção paterna, 
 a decisão destes vossos servos 
 que desejam dedicar-se à catequese, 
 para que, fiéis à escuta da Palavra,
 à Oração, à Fracção do Pão e à união fraterna,
 dêem a todos testemunho perfeito do vosso amor.
 por todos os homens.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

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

Pres. – Em nome e com a graça de Cristo Salvador,
 ide e anunciai com alegria a sua Palavra.
R.: Amén.

Pres. – Guiados pelo Espírito Santo,
 esforçai-vos por servir os vossos irmãos, 
 como fez Cristo,
 que não veio para ser servido, mas para servir.
R.: Amén.

Pres. – Que o Senhor esteja nos vossos corações 
 e nos vossos lábios,
 para que anuncieis dignamente os Seus Planos
 e ensineis a Sua doutrina.
R.: Amén.

Pres. – A vós todos aqui presentes,
 Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

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


