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Valores do Reino...

XXV Domingo do Tempo Comum
Ano C

Valores do Reino...
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XXV Domingo do Tempo Comum
(Valores do Reino)

1.ª Leit. – Am 8, 4-7; 
Salmo – Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8;
2.ª Leit. – 1 Tim 2, 1-8;
Evangelho – Lc 16, 1-13.

A liturgia sugere-nos, hoje, uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e 
os outros bens materiais devem assumir na nossa vida. De acordo com a Palavra 
de Deus que nos é proposta, os discípulos de Jesus devem evitar que a ganância 
ou o desejo imoderado do lucro manipulem as suas vidas e condicionem as suas 
opções; em contrapartida, são convidados a procurar os valores do “Reino”. 

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes sem 
escrúpulos, preocupados em ampliar sempre mais as suas riquezas, que apenas 
pensam em explorar a miséria e o sofrimento dos pobres. Amós avisa: Deus 
não está do lado de quem, por causa da obsessão do lucro, escraviza os irmãos. 
A exploração e a injustiça não passam em claro aos olhos de Deus. 

Na segunda leitura, o autor da Primeira Carta a Timóteo convida os 
crentes a fazerem do seu diálogo com Deus uma oração universal, onde cai-
bam as preocupações e as angústias de todos os nossos irmãos, sem excepção. 
O tema não se liga, directamente, com a questão da riqueza (que é o tema 
fundamental da liturgia deste domingo); mas o convite a não ficar fechado 
em si próprio e a preocupar-se com as dores e esperanças de todos os irmãos, 
situa-nos no mesmo campo: o discípulo é convidado a sair do seu egoísmo 
para assumir os valores duradouros do amor, da partilha, da fraternidade.

O Evangelho apresenta a parábola do administrador astuto. Nela, Jesus 
oferece aos discípulos o exemplo de um homem que percebeu como os bens 
deste mundo eram caducos e precários e que os usou para assegurar valores 
mais duradouros e consistentes… Jesus avisa os seus discípulos para fazerem 
o mesmo. 
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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:
	 Senhor,	que	fizestes	consistir	a	plenitude	da	lei
 no vosso amor e no amor do próximo,
 dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento,
 para alcançarmos a vida 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 Amós             (Am 8, 4-7)
Contra aqueles que “possuem dinheiro alheio”

Escutai bem, vós que espezinhais o pobre 
e quereis eliminar os humildes da terra. 
Vós dizeis: 
«Quando passará a lua nova, 
para podermos vender o nosso grão? 
Quando	chegará	o	fim	de	sábado,	
para podermos abrir os celeiros de trigo? 
Faremos a medida mais pequena, 
aumentaremos o preço, 
arranjaremos balanças falsas. 
Compraremos os necessitados por dinheiro 
e os indigentes por um par de sandálias. 
Venderemos até as cascas do nosso trigo». 
Mas o Senhor jurou pela glória de Jacob: 
«Nunca esquecerei nenhuma das suas obras». 
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 112 (113), 1-2.4-6.7-8 (R. cf. 1a.7b)

Refrão: Louvai o Senhor, que levanta os fracos. 

Louvai, servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor. 
Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre. 

O Senhor domina sobre todos os povos, 
a sua glória está acima dos céus. 
Quem se compara ao Senhor nosso Deus, 
   que tem o seu trono nas alturas 
e Se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra. 

Levanta do pó o indigente 
e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, 
com os grandes do seu povo.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo     
(1 Tim 2, 1-8)

“Façam-se preces por todos os homens a Deus,
que quer salvar todos os homens”

Caríssimo: 
Recomendo, antes de tudo, 
que se façam preces, orações, súplicas e acções de graças 
por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, 
para	que	possamos	levar	uma	vida	tranquila	e	pacífica,	
com toda a piedade e dignidade. 
Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador; 
Ele quer que todos os homens se salvem 
e cheguem ao conhecimento da verdade. 
Há um só Deus 
e um só mediador entre Deus e os homens, 
o homem Jesus Cristo, 
que Se entregou à morte pela redenção de todos. 
Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo 
e do qual fui constituído arauto e apóstolo 
– digo a verdade, não minto – 
mestre dos gentios na fé e na verdade. 
Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte, 
erguendo para o Céu as mãos santas, 
sem ira nem contenda.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(2 Cor 8, 9)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
   para nos enriquecer na sua pobreza
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 16, 1-13)

“Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”

Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«Um homem rico tinha um administrador 
que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. 
Mandou chamá-lo e disse-lhe: 
‘Que é isto que ouço dizer de ti? 
Presta contas da tua administração, 
porque já não podes continuar a administrar’. 
O administrador disse consigo: 
‘Que hei-de fazer, 
agora que o meu senhor me vai tirar a administração? 
Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. 
Já sei o que hei-de fazer, 
para que, ao ser despedido da administração, 
alguém me receba em sua casa’. 
Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor 
e disse ao primeiro: 
‘Quanto deves ao meu senhor?’. 
Ele respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. 
O administrador disse-lhe: 
‘Toma a tua conta: senta-te depressa e escreve cinquenta’. 
A seguir disse a outro: 
‘E tu quanto deves?’ 
Ele respondeu: ‘Cem medidas de trigo’. 
Disse-lhe o administrador: 
‘Toma a tua conta e escreve oitenta’. 
E o senhor elogiou o administrador desonesto, 
por ter procedido com esperteza. 
De	facto,	os	filhos	deste	mundo	
são	mais	espertos	do	que	os	filhos	da	luz,	
no trato com os seus semelhantes. 
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Ora Eu digo-vos: 
Arranjai amigos com o vil dinheiro, 
para que, quando este vier a faltar, 
eles vos recebam nas moradas eternas. 
Quem	é	fiel	nas	coisas	pequenas,	
também	é	fiel	nas	grandes;
e quem é injusto nas coisas pequenas,
também é injusto nas grandes. 
Se	não	fostes	fiéis	no	que	se	refere	ao	vil	dinheiro,	
quem	vos	confiará	o	verdadeiro	bem?	
E	se	não	fostes	fiéis	no	bem	alheio,	
quem vos entregará o que é vosso? 
Nenhum servo pode servir a dois senhores, 
porque, ou não gosta de um deles e estima o outro, 
ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro».
     Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética
«O cristão e os bens materiais...»

O sentido do Evangelho de hoje encontra-se numa constatação e num con-
selho de Jesus. Primeiro, a constatação: «Os filhos deste são mais espertos do 
que os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes». Depois, o conselho, 
que, na verdade, é uma exortação: «Arranjai amigos com o vil dinheiro, para 
que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas». Que 
significam estas palavras?

 A constatação de Jesus é real: os pecadores são mais espertos e mais 
dispostos para o mal, que os cristãos para o bem. Pecadores entusiasmados 
com o pecado, apóstolos do pecado, divulgadores do pecado... Cristãos sem 
entusiasmo pelo Evangelho, sem ânimo para a virtude, sem criatividade 
para crescer no caminho de Deus! Pecadores motivados, cristãos cansados 
e preguiçosos! Que vergonha! Hoje, como ontem, a constatação de Jesus é 
verdadeira. Olhemo-nos, olhemos uns para os outros, olhemos para a nossa 
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Comunidade que, dominicalmente, se reúne para escutar a Palavra e nutrir-se 
do Corpo do Senhor... Somos dignos da Eucaristia? Sê-lo-emos se nos torna-
mos testemunhas entusiasmadas e convictas d’Aquele que aqui escutamos, 
d’Aquele por quem aqui somos alimentados – Jesus Cristo!...

Da constatação triste do Senhor, brota a sua exortação grave: «Arranjai 
amigos com o vil dinheiro, para que, quando este vier a faltar, eles vos re-
cebam nas moradas eternas». Palavras estranhas; à primeira vista, escanda-
losas... Que significam? Jesus chama o dinheiro de “injusto”. Isto porque o 
dinheiro, a riqueza, os bens materiais e os bens da inteligência, do sucesso, 
da fama, ainda que adquiridos com honestidade, são sempre traiçoeiros, 
sempre perigosos, sempre na iminência de escravizar o nosso coração e nos 
fazer seus prisioneiros. Dinheiro injusto porque nos tenta sempre à injustiça 
de dar-lhe a honra que é devida somente a Deus e de buscar nele a segurança 
que só o Senhor nos pode garantir. Por isso, Jesus chama os bens deste mundo 
de “dinheiro injusto”... Sempre injusto, porque sempre traiçoeiro, sempre 
traiçoeiro, porque sempre sedutor! Constantemente corremos o risco de nos 
embebedarmos com ele, fazendo dele o fim de nossa existência, a nossa se-
gurança e o nosso deus... Mas, os bens materiais, em geral, e o dinheiro, em 
particular, não são maus de modo absolutos... Eles podem ser usados para 
o bem. Por isso Jesus exorta-nos a fazer amigos com eles... Fazemos amigos 
com os nossos bens materiais ou espirituais quando os colocamos não só ao 
nosso serviço, mas também ao serviço do crescimento dos irmãos, sobretudo 
dos mais necessitados. Aí, o dinheiro torna-se motivo de libertação, de alegria 
e de vida para os outros... Aí, então, tornamo-nos amigos dos pobres, que nos 
receberão de braços abertos na Casa do Pai! Bendito dinheiro, quando nos 
faz amigos dos pobres e, por meio deles, amigos de Deus! Que o digam os 
cristãos que foram ricos e se fizeram amigos de Deus porque foram amigos dos 
pobres! Uma coisa é certa: é impossível ser amigo de Deus não sendo amigo 
dos pobres. Sobre isso o Senhor adverte-nos duramente na primeira leitura: ai 
dos que celebram as festas religiosas dos sábados e das luas novas em honra 
do Senhor com o pensamento de, no dia seguinte, roubar, explorar o pobre e 
pisar o fraco! Maldita prática religiosa, esta! A queixa do Senhor é profunda, 
e a sua sentença é terrível. Ouçamos o que ele diz: «O Senhor jurou pela 
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glória de Jacob: “Nunca esquecerei nenhuma das suas obras”». A verdade 
é que não podemos usar os nossos bens como se Deus não existisse e não nos 
mostrasse os irmãos necessitados, como também não podemos adorar a Deus 
como se não tivéssemos dinheiro e outros bens materiais ou da inteligência, 
bens que devem ser colocados debaixo do senhorio de Cristo! Não se pode 
separar a nossa relação com Deus do modo como usamos os nossos bens! Ou 
as duas vão juntas, ou a nossa religião é falsa! Por isso, perguntemo-nos hoje: 
como uso os bens materiais, como uso os meus talentos, como uso a minha 
inteligência? Só para mim? Ou sei colocar-me ao serviço, fazendo da minha 
vida uma partilha, tornando os outros felizes e o nome de Deus honrado?

Os bens deste mundo são pouco, em relação com os bens eternos que o 
Senhor nos promete para sempre. Escutemos o que diz Jesus: «Quem é fiel 
nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes; e quem é injusto nas coisas 
pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere 
ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no 
bem alheio, quem vos entregará o que é vosso?» Por outras palavras, para 
que ninguém tenha a desculpa de dizer que não compreendeu o que o Senhor 
quis dizer: Quem é fiel nas coisas pequenas deste mundo, será fiel nas coisas 
grandes que o Pai dará no céu. Se vós não sois fiéis no uso dos bens desta vida, 
como vos confiará Deus a vida eterna, que é o verdadeiro bem? E se não sois 
fiéis nos bens que não são vossos para sempre, como vos confiará Deus aquilo 
que é o verdadeiro bem, a vida eterna, que será vossa para sempre?

Olhemos nós, que o modo de nos relacionarmos com o dinheiro e demais 
bens diz muito do que nós somos, afinal o nosso tesouro está onde está nosso 
coração! Dizei-me onde anda o teu coração, o teu apego, a tua preocupação, e 
eu te direi qual é o tesouro da tua vida! Tristes de nós quando o nosso tesouro 
não for unicamente Deus! Tristes de nós quando, por amor ao que passa, per-
demos a Deus, o único Bem que não passa! Uma coisa é certa: a advertência 
dura de Jesus: “Ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podereis servir 
a Deus e ao dinheiro!”

Que a misericórdia de Deus nos converta. Ele que é tão bom, «quer que 
todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade». A ele a glória para 
sempre.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
  Ergamos o nosso espírito para o Céu,
  e, sem ira nem contenda, façamos subir até Deus
  as nossas preces e súplicas por todos os homens,
  pedindo fervorosamente:
   «Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor»

1. Para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja
 ensinem aos homens todo o Evangelho
 e lhes mostrem o rosto de Jesus,
 oremos ao Senhor.

2. Para que os chefes de estado e de governo
 sejam bons administradores das coisas públicas
 e sirvam honestamente os cidadãos,
 oremos ao Senhor.

3. Para que os homens da riqueza e do poder
 não comprem os necessitados por dinheiro
 nem os indigentes por um par de sandálias,
 oremos ao Senhor.

4. Para que, segundo a vontade de Deus,
 todos os homens e mulheres possam salvar-se
 e chegar ao conhecimento da verdade,
 oremos ao Senhor.

5. Para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja
 tenhamos presente no nosso coração
 que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro,
 oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
  livrai-nos do espírito deste mundo
  e do desejo imoderado das riquezas,
  e, com a ajuda da vossa misericórdia,
  fazei que levantemos do pó o indigente
  e tiremos o pobre da miséria.
  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. – Aceitai benignamente, Senhor, 
 os dons da vossa Igreja,
 para que receba nestes santos mistérios
 os bens em que pela fé acredita.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 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 105.
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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 sois um Deus de bondade, 
	 fonte	da	vida,	que	fizestes	o	mundo,
 para que todas as criaturas
 sejam saciadas dos vossos bens,
 das vossas bênçãos e das vossas luzes.
 Vós	confiastes	o	universo	a	todos	os	homens,	
 para que o transformem e desenvolvam
 e partilhem fraternalmente,
 como administradores e não como únicos proprietários.
 Vós enviaste-nos Jesus Cristo, vosso Filho,
 que, de rico que era, Se fez pobre e servidor de todos,
 dando totalmente a sua vida na cruz,
 para vossa glória e para nossa salvação.
 Vós  nos enviais o vosso Espírito,
 para nos inspirar gestos de generosidade,
 de solidariedade e de partilha,
 pois quereis estabelecer na terra
 um reino de justiça e de amor, 
 semelhante à comunhão dos santos,
 que nos reservais junto de Vós.
 Por isso, com os Anjos e os Santos
 proclamamos 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	estes	dons	que	vos	apresentamos,
 derramando sobre eles o Vosso Espírito, 
 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: 

 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 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,	
 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. 
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 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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, 
 de toda a injustiça,
 de toda a opressão para com os outros.
 Dai-nos sentimentos de partilha e de paz
 enquanto esperamos a vinda gloriosa
 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	prometeis	a	paz	aos	que	confiam	em	Vós
	 	e	Vos	servem	com	fidelidade.
  Fazei da Vossa Igreja, nesta terra egoísta,
  um lugar de partilha, de paz e de justiça,
  e o mundo será mais humano e fraterno,
  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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça
 aqueles que alimentais nos sagrados mistérios,
 para que os frutos de salvação
 que recebemos neste sacramento
 se manifestem em toda a nossa vida.
 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.

Amós e Lucas convidam-nos 
a um sério exame de consciência 
sobre a nossa maneira de praticar a justiça social
e de utilizar o dinheiro.
Quantos pobres, hoje no mundo,
são explorados com meia dúzia de euros 
por alguns que enriquecem sobre a sua miséria?
Não acusemos ninguém! 
Interroguemo-nos apenas:
A que mestre estamos amarrados: a Deus ou ao Dinheiro?

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


