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XXVI Domingo do Tempo Comum
(Exclusividade da verdade?...)

1.ª Leit. – Num 11, 25-29;
Salmo – Sal 18, 8. 10. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Tg 5, 1-6;
Evangelho – Mc 9, 38-43. 45. 47-48.

A liturgia do 26.º Domingo Comum apresenta várias sugestões para que
os crentes possam purificar a sua opção e integrar, de forma plena e total, a
comunidade do Reino. Uma das sugestões mais importantes (que a primeira
leitura apresenta e que o Evangelho recupera), é a de que os crentes não
pretendam ter o exclusivo do bem e da verdade, mas sejam capazes de reco-
nhecer e aceitar a presença e a acção do Espírito de Deus através de tantas
pessoas boas que não pertencem à instituição Igreja, mas que são sinais vivos
do amor de Deus no meio do mundo.

A primeira leitura, recorrendo a um episódio da marcha do Povo de
Deus pelo deserto, ensina que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre
quem quer, sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por pri-
vilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reconhe-
ce a presença de Deus nos gestos proféticos que vê acontecer à sua volta.

No Evangelho temos uma instrução, através da qual Jesus procura aju-
dar os discípulos a situarem-se na órbita do Reino. Nesse sentido, convida-os
a constituírem uma comunidade que, sem arrogância, sem ciúmes, sem pre-
sunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura acolher, apoiar e
estimular todos aqueles que actuam em favor da libertação dos irmãos; con-
vida-os, também, a não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos e os
pobres; convida-os, ainda, a arrancarem da própria vida todos os sentimentos
e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo Reino.

A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a sua confiança e
a sua esperança nos bens materiais, pois eles são valores perecíveis e que
não asseguram a vida plena para o homem. Mais: as injustiças cometidas por
quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade da sua existência,
afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos de Deus.
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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 dais a maior prova do vosso poder
quando perdoais e Vos compadeceis,
derramai sobre nós a vossa graça, para que,
correndo prontamente para os bens prometidos,
nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Números (Num 11, 25-29)

"Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta!"

Naqueles dias,
o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés.
Tirou uma parte do Espírito que estava nele
e fê-lo poisar sobre setenta anciãos do povo.
Logo que o Espírito poisou sobre eles,
começaram a profetizar;
mas não continuaram a fazê-lo.
Tinham ficado no acampamento dois homens:
um deles chamava-se Eldad e o outro Medad.
O Espírito poisou também sobre eles,
pois contavam-se entre os inscritos,
embora não tivessem comparecido na tenda;
e começaram a profetizar no acampamento.
Um jovem correu a dizê-lo a Moisés:
«Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento».
Então Josué, filho de Nun,
que estava ao serviço de Moisés desde a juventude,
tomou a palavra e disse:
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«Moisés, meu senhor, proíbe-os».
Moisés, porém, respondeu-lhe:
«Estás com ciúmes por causa de mim?
Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta
e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles!»

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 18 (19), 8.10.12-13.14 (R. 9a)

Refrão: Os preceitos do Senhor alegram o coração.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
Os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

Embora o vosso servo se deixe guiar por eles
e os observe com cuidado,
quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros?
Purificai-me dos que me são ocultos.
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Preservai também do orgulho o vosso servo,
para que não tenha poder algum sobre mim:
então serei irrepreensível
e imune de culpa grave.

Leitura da Epístola de São Tiago  (Tg 5, 1-6)

"As vossas riquezas estão apodrecidas"

Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos,
por causa das desgraças que vão cair sobre vós.
As vossas riquezas estão apodrecidas
e as vossas vestes estão comidas pela traça.
O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se,
e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós
e devorar a vossa carne como fogo.
Acumulastes tesouros no fim dos tempos.
Privastes do salário os trabalhadores
que ceifaram as vossas terras.
O seu salário clama;
e os brados dos ceifeiros
chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo.
Levastes na terra uma vida regalada e libertina,
cevastes os vossos corações para o dia da matança.
Condenastes e matastes o justo
e ele não vos resiste.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(cf. Jo 17,17b.a)

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

A vossa palavra, Senhor, é a verdade;
Santificai-nos na verdade.

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 9,38-43.45-47-48)

"Quem não é contra nós é por nós.
Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a"

Naquele tempo, João disse a Jesus:
«Mestre,
nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome
e procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco».
Jesus respondeu:
«Não o proibais;
porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome
e depois dizer mal de Mim.
Quem não é contra nós é por nós.
Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo,
em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa.
Se alguém escandalizar algum destes pequeninos
que crêem em Mim,
melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço
uma dessas mós movidas pró um jumento
e o lançassem ao mar.
Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a;
porque é melhor entrar mutilado na vida
do que ter as duas mãos e ir para a Geena,
para esse fogo que não se apaga.
E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o;
porque é melhor entrar coxo na vida
do que ter os dois pés e ser lançado na Geena.
E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo,
deita-o fora;
porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos
do que ter os dois olhos e ser lançado na Geena,
onde o verme não morre e o fogo não se apaga».

Palavra da Salvação.
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Para a Reflexão Homilética
«Tolerância, respeito ...e amor fraterno»

O Evangelho de hoje diz-nos três coisas nos diz, faz-nos três exortações:
tolerância, respeito ...e amor fraterno.

A primeira é uma exortação à tolerância, a não querermos manipular
Deus ou cair na ilusão de que o temos como uma propriedade, um monopólio.
Vejamos: “João disse a Jesus: ‘Mestre, vimos um homem expulsar demónios
em teu nome. Mas nós proibimo-lo, porque ele não nos segue’. Jesus
disse: 'Não o proibais. Quem não é contra nós é a nosso favor’”. O
Senhor convida-nos a uma atitude de abertura, exorta-nos a reconhecer o
bem naqueles que não são dos nossos, que não estão na plena comunhão com
a sua Igreja católica. Não se trata de relativismo, não se trata de afirmar que
todas as religiões são iguais. Nada disso! Trata-se de reconhecer o que de
bom, pela graça de Deus, há nos outros. Por exemplo: como não reconhecer
que os nossos irmãos protestantes, ainda que não estejam na plena comunhão
com a Igreja de Cristo e tenham erros sérios de doutrina, amam sinceramente
a Jesus? Como não nos alegrarmos pelo bem que fazem, pela proclamação de
Jesus que testemunham, pelos dons e carismas que têm entre eles? Ainda que
fora da comunhão plena com a Igreja que o Senhor Jesus fundou e entregou a
Pedro e aos Doze, eles são nossos irmãos verdadeiramente pela fé e pelo
batismo. Outro exemplo: Como não nos alegrarmos porque tantos judeus
procuram ser sinceramente fiéis ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob e,
de todo o coração, procuram viver os preceitos da Lei e esperam o Messias?
Ou ainda, como não reconhecer que é um bem que os muçulmanos adorem
um só Deus e respeitem o nome de Jesus como de um profeta? Ou então,
como não admirar sinceramente a ideia de compaixão que existe entre os
budistas? E assim por diante... Também aí, em todas essas religiões e noutras,
há elementos de verdade, mesmo que misturados com tantos erros de doutrina
ou de prática... Mas, pelos acertos, pelo bem, pelos elementos de verdade,
bendito seja Deus! E, precisamente aqui, o Senhor convida-nos ao respeito
pelos outros, pelos que pensam e vivem e creem de maneira diferente da
nossa... Também entre esses há bons sentimentos, há retidão de consciência,
há bondade. Não reconhecer isso seria pecado de nossa parte! “E quem vos
der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem



— 10 —

receber a sua recompensa”. Vede, também o bem que fizerem, ainda que
não sejam dos nossos, será recompensado pelo Senhor!

A nossa primeira tendência é refutar quem não pensa como nós, é rejeitar
o que é diferente, procurar logo os defeitos e condenar; a nossa tentação é a
dureza, a intransigência, a rejeição. Recordemos a mesma atitude fechada de
Josué, na primeira leitura. É zelo, mas zelo desorientado; é amor, mas amor
que precisa de ser evangelizado! O Senhor convida-nos claramente a uma
outra atitude: nada de relativismo, nada de nivelar as religiões com a fé católica,
recebida dos apóstolos. Mas também nada de prepotência, de orgulho ou
intransigência mesquinha. Acolhamos a todos, a todos respeitemos, com todos
procuremos a paz na verdade, sobretudo com aqueles que, sem serem dos
nossos, adoram connosco o mesmo Cristo Jesus como Deus e Salvador.

Uma segunda exortação do Senhor: o respeito o cuidado com os
pequeninos, os fracos na fé, os imaturos que estão na nossa comunidade: “Se
alguém escandalizar um desses pequeninos que acreditam , melhor seria
que fosse atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao
pescoço”. Não basta ser tolerante com os de fora; é necessário, mais ainda,
ser cuidadoso com os da nossa comunidade, da nossa paróquia, os nossos
irmãos, filhos da mesma mãe católica. Quantas vezes uma palavra dura, um
mau exemplo, uma atitude de fechamento, podem fazer esfriar a fé do irmão
que é fraco. É o escândalo, isto é, é tornar-se causa de tropeço e de queda
para os outros. Deus nos livre, caríssimos, de servir a Deus passando por
cima dos outros! Deus nos defenda de uma santidade que não cuide do bem e
da fé dos irmãos! Deus nos guarde de um cristianismo sem amor! Com os de
fora, tolerância e respeito; com os de dentro, amor e cuidado fraterno!

É impressionante o quanto Jesus nos faz responsáveis uns pelos outros, o
quanto pedirá contas da fé e da perseverança do nosso irmão! Ai de nós se
escandalizarmos, ai de nós se desprezarmos, ai de nós se formos motivo de
queda para os outros! – Senhor, tem piedade de nós, que somos fracos!
Tem compaixão de nós, pois tantas vezes, sem querer, escandalizamos,
sem perceber, fazemos os outros sofrerem! – Recordemos a súplica do
Salmo de hoje: “Quem pode perceber as suas faltas? Perdoai as que não
vejo! E preservai o vosso servo do orgulho: não domine sobre mim!” Não
aconteça que fiquemos sem ter o que responder quando o Senhor, no Dia
final, nos perguntar como a Caim: “Onde está o teu irmão?” Cuidemos uns
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dos outros e, na medida de nossa humana limitação, sejamos solícitos pelo
bem de nossos irmãos!

Por último, uma gravíssima exortação de Jesus: tudo quanto nos escandalizar,
isto é, tudo quanto nos atrapalhar na vida cristã, tudo quanto nos fizer tropeçar,
devemos ter a coragem de arrancar de nossa vida: “Corta-o! Arranca-o!” O
que te faz tropeçar no caminho do Senhor? Tens combatido, tens afastado,
tens lutado contra esses empecilhos? Se combatermos os nossos pedaços
ruins, as nossas más tendências, os nossos vícios, saibamos que o Senhor não
nos abandonará e estaremos a caminhar para Ele. Mas, se pelo contrário,
descansarmos preguiçosamente no mal, então o nosso coração tornar-se-á
endurecido e afastado do Senhor, iremo-nos enchendo de nós mesmos e
esvaziando-nos de Deus, ao ponto de termos de escutar a reprimenda duríssima
de São Tiago, na segunda leitura: “Agora, ricos, chorai e gemei, por causa
das desgraças que estão para cair sobre vós!” O Apóstolo convida-nos à
retidão, à justiça, a uma vida segundo a verdade de Cristo! Ricos de pecados,
ricos de uma vida soberba, ricos para si mesmos e não para Deus – se assim
formos, morreremos para Cristo! Guardemos no coração estas advertências
do Salvador e vivamos uma vida nova, segunda a sua santa vontade.

Cerimónia de passagens de secção do CNE
 Margarida (CA): O Escutismo procura o que o Homem procura. O

Homem procura a Felicidade. O Escutismo oferece um modo de realizar
essa procura. Pela Promessa a pessoa adere, compromete-se com a
Felicidade e, na Lei, encontra um caminho para a realização desse
compromisso, seguindo o exemplo de Jesus Cristo.

Na origem de criação de tudo, no Escutismo, estão os jovens.
Os jovens com a sua situação concreta, feita de carências e limites,

de sonhos e ousadias; os jovens com as características, expectativas e
aspirações que são próprias da fase da vida em que estão e da sua idade.

Esta cerimónia que agora se inicia marca a passagem dos elementos
que atingem a idade limite dentro da sua secção e têm uma maior
maturidade e por isso passam para a secção seguinte. Constitui por isso
um momento marcante no percurso escutista dos lobitos e exploradores
que passam de secção.
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O Assistente de Agrupamento faz a bênção das insígnias de adesão à secção
(apelo – Exploradores e desprendimento – Pioneiros) proclamando:

Assist. – Ó Deus, fonte de toda a santidade,
que no Vosso Filho nos oferecestes
um modelo de todo o verdadeiro serviço,
como entrega livre e amorosa
ao Vosso projeto de salvação,
no cumprimento da lei nova do Amor,
escutai a oração que Vos apresentamos:
sobre estas insígnias derramai a Vossa bênção ✠✠✠✠✠
para que aqueles que as vão usar,
como sinal de adesão ao ideal escutista,
sejam, cada vez mais, homens novos em Jesus Cristo,
cumprindo com fidelidade e perseverança o seu compromisso
e testemunhando o Vosso Reino entre os homens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos: Ámen.

Passagem de secção de Lobitos para Exploradores

Áquêlá – O menino Maugli cresceu em Alcateia com os seus irmãos
lobos e aprendeu a lei da selva, respeitar a natureza e praticar uma boa
ação diária. Mas um dia, teve que regressar à aldeia dos homens (teve
que fazer a sua passagem). Também nós, nos lobitos vivemos segundo o
imaginário do livro da selva. Neste período, muitos jogos foram feitos e
aprendizagens efetuadas, sempre com a ajuda de São Francisco de Assis
(nosso patrono) e tendo sempre como nosso principal amigo Jesus, que
também é o nosso maior exemplo. Aprendemos o que é o lobitismo, e
vivemos de acordo com as suas máximas e lei.

A Mariana (chega-se ao pé do Àquêlá) já sabe o que é o escutismo e quer
ser uma verdadeira escuteira com o seu compromisso da vivência da
mística dos Exploradores.

Esta lobita conseguiu superar eficientemente a sua formação. Está
disposta a ingressar nos Exploradores e a continuar o seu progresso
escutista, a fim de chegar ao dia da sua nova Promessa.
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O Chefe dos Exploradores - CE (Zé) dirige a palavra à noviça, dizendo:
Zé (CE) – Que desejas?
Mariana – Desejo pertencer à Expedição, sendo uma Exploradora.
Zé (CE) – Para quê?
Mariana – Para continuar o meu progresso escutista e, um dia, ser digna de

realizar o meu compromisso.
Zé (CE) – Se assim é, nós te admitimos a fazer parte da nossa Secção. Sê

bem-vinda! Não te esqueças do que aprendeste na Alcateia. Recorda-
te que deves continuar a aprender para chegares a ser boa
Exploradora, cidadã responsável e cristã comprometida. A partir deste
momento, deixas de ser Lobita.

A Mariana despede-se da Alcateia, cumprimentando com uma canhota e a
saudação dos lobitos cada um dos seus colegas de Alcateia e os Chefes da 1.ª
Secção (sendo o Áquêlà o último). Ao chegar ao pé do Aquêlá diz-lhe:

Mariana – Obrigada Chefe.

Salta a vara (símbolo de separação entre as duas secções) e cumprimenta o
Chefe de Secção com a nova divisa (ALERTA) e recebe do Chefe da II Secção a
Insígnia de Apelo que ao mesmo tempo lhe diz:

Zé (CE) – Na vida há algo que nos chama a deixar o mundo um
pouco melhor do que o encontrámos. Este (entrega a insígnia) é o apelo
à força da vida, à solidariedade, à vontade, à educação e à entreajuda.
Um apelo que vem de cima, que vem do alto… Podes cumprimentar os
teus novos colegas de secção.

Enquanto a Mariana cumprimenta os elementos da sua nova secção, pode entoar-

se o "Somos um" (apenas até ao refrão).

Ao passar a vida, eu sei,
Que nem tudo vai ser como sonhei
Ter caminho p'ra fazer
E um Plano, sem saber ser "Mais alguém".

E vais ver, vais sentir, não precisas desistir
Quando a Vida te pára e diz "Não!"
Pois Eu estou junto a ti, dou-te a Força que há em Mim
Tu és mais do que "um só": somos Um!

Somos Um, somos Um... somos Um
Somos Um, somos Um... somos Um
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Passagem de secção de Exploradores para Pioneiros

Despedida
1. O Chefe de Unidade (Zé) faz referência breve ao desenvolvimento já verificado, de

acordo com a mística da Secção e faz apelo à continuação do crescimento.
2. Para reforçar a opção pessoal, o Chefe chama, um por um, os que vão passar e

convida-os a despedirem-se dos restantes elementos. Voltam-se para trás e
despedem-se.

3. De seguida, cada elemento despede-se de toda a Equipa de Animação, sendo o
Chefe de Secção o último. Quando se despedem do Chefe de secção, cada elemento
diz: "Obrigado, Chefe".

Acolhimento
O Chefe dos Pioneiros (Pedro) dirige a palavra aos noviços, dizendo:

Pedro – Que desejais?
Noviças – Desejo pertencer à Comunidade, sendo uma Pioneira.
Pedro – A Igreja em Construção de Cristo começa com a Adesão dos

primeiros apóstolos, os pescadores do Lago Genesaré, que depois "de
se fazerem ao largo", e de comprovarem o poder do Salvador, "deixam
tudo e seguem-No. Neste grupo, está o pescador Simão Pedro (Patrono
dos Pioneiros), que passa, a partir deste momento em que adere ao
projeto de Cristo, a ser "pescador de homens". No imaginário do
pioneiro, o noviço e o aspirante, como os primeiros apóstolos, "deixam
tudo", soltam-se do que é acessório, "de tudo o que os impede de ver
o mundo", libertam-se de preconceitos e impossibilidades, para
aderirem ao caminho do saber, Querer e Agir, que os levará à
construção de algo novo e inovador. Estais preparadas para este desafio
que, simultaneamente, é um compromisso?

Noviças – Sim estamos, queremos continuar o nosso progresso escutista,
tornando-nos melhores cidadãs e cristãs.

Pedro – Se assim é, nós vos admitimos a fazer parte da nossa Secção.
Sede bem-vindas! Não vos esqueçais do que aprendeste na Alcateia e
na Expedição. Recordo-vos que deveis continuar a aprender para
chegardes a ser bons Pioneiros, cidadãos responsáveis e cristãos
comprometidos. A partir deste momento, deixais de ser Exploradoras.

O Chefe dos Pioneiros (Pedro) convida os elementos a passarem a divisória
(vara). As noviças saltam a vara (símbolo de separação entre as duas secções),
cumprimentam o Chefe de Secção e recebem do Chefe da III Secção a Insígnia de
Despreendimento que ao mesmo tempo lhe diz:
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Pedro – Saber dar valor ao essencial da vida torna-nos puros. A
capacidade de nos desprendermos (entrega a insígnia) do supérfluo,
de absorvermos princípios de humanidade e humildade só nos poderá
trazer felicidade. Cultiva os talentos que Deus pôs em ti. Podeis
cumprimentar os vossos novos colegas de secção.

Enquanto as noviças cumprimentam os elementos da sua nova secção
pode continuar-se a cantar o Hino do CNE.

Nós somos os escuteiros
Desta pátria sem rival,
E fomos nós dos primeiros
A levantar Portugal.
Avante escuteiros,
Em frente a marchar,
Marchemos ligeiros e sem vacilar,
A Pátria confia no escuta leal.
É Deus quem nos guia
Alerta! Viva Portugal,

Escuteiros Portugueses
Caminhemos sem temer,
Não teme nunca os reveses,
Quem nasceu para não morrer.

Por fim a Chefe de Agrupamento refere que também na chefia das secções haverão
passagens, fazendo uma alusão à importância de ter adultos a acompanhar o
progresso dos jovens. De seguida faz um convite faseado aos dirigentes para passarem
para a devida secção.

No caso da Fátima e da Carmen (que nesta fase estarão de fora do esquema de
passagem das secções) proceder-se-á à chamada das candidatas a dirigente e
perguntar-se-lhes-á se estão preparadas para a tarefa que se propõe cumprir. Após
responderem afirmativamente, receberão o livro "Auxiliar do Chefe Escuta" e
passarão a vara para a 2.ª secção.

No final da cerimónia das passagens, o Assistente convida todos os escuteiros de
mãos dadas a rezarem a oração do escuta:

Oração do Escuta
Senhor Jesus,
ensinai-me a ser generoso,
a servir-Vos como Vós o mereceis,
a dar-me sem medida,
a combater sem cuidar das feridas,
a trabalhar sem procurar descanso,
a gastar-me sem esperar outra recompensa,
senão saber que faço a vossa vontade santa.
Ámen.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Atentos aos apelos de Deus Pai,
que nos foram dirigidos pela Palavra,
e, movidos pela acção do Espírito Santo,
oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo,
pedindo com toda a confiança:

«Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos».

1. Pela nossa arquidiocese de Braga, suas paróquias e fiéis,
pelos seus pastores e comunidades religiosas
e por aqueles que não professam a mesma fé,
oremos ao Senhor.

2. Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito,
pelos que fecham o coração aos seus apelos
e pelos que têm inveja dos dons alheios,
oremos ao Senhor.

3. Por aqueles que no dinheiro têm o seu deus,
pelos trabalhadores privados de salário
e pelos que morrem por não terem que comer,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que se julgam depositários da verdade,
pelos que se deixam escravizar pelas paixões
e pelas crianças escandalizadas pelos adultos,
oremos ao Senhor.

5. Pelos professores e alunos de todas as escolas,
pelos que vão entrar no último ano de estudos
e pelos que já terminaram, mas estão desempregados,
oremos ao Senhor.

6. Pelos que, entre nós, são imagem de Jesus,
pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade
e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
dai a cada homem um coração que se deixe conduzir pelo Espírito,
e que acolha, com alegria, a Boa Nova anunciada por Jesus.
Ele 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. – Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação

e fazei que por ela se abra para nós
a fonte de todas as bênçãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho e Salvador universal.
É Ele que, ressuscitado, derrama sobre a vossa Igreja
os dons do Espírito Santo,
e faz de nós um povo de profetas.
É Ele a fonte de todo o esforço para a justiça e a paz
sem olhar à raça, à cor, à cultura e à religião.
É Ele a origem
de todo o gesto de amor e de solidariedade.
É Ele o modelo de todo o perdão e compreensão.
É Ele que nos chama a construir o mundo novo,
no acolhimento de todo o homem,
e no respeito dos mais humildes dos nossos irmãos.
É por isso que, unidos aos anjos e santos,
e animados pelo Espírito Santo
proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o pão, 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, depois da Ceia, tomou o cálice
e, dando graças, 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Jesus Cristo,
vosso Filho e nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
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sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI
e o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.

Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.
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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 e de todo o pecado,
especialmente do sectarismo e da intolerância
que nos levam a considerarmo-nos
como os únicos proprietários da verdade e dos bens,
excluindo os outros como se não fossem vossos filhos.
Que o Vosso Espírito nos abra
aos valores e às qualidades dos outros,
para trabalharmos unidos por um mundo melhor,
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 pelo Vosso Espírito
nos tornais tornais próximos de Deus, Vosso Pai,
e dos outros homens, nossos irmãos,
iluminai-nos com a Vossa luz e aquecei-nos com o Vosso amor
para sabermos respeitar-nos e enriquecer-nos
com as nossas diferenças, segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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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. – Fazei, Senhor,

que este sacramento celeste
renove a nossa alma e o nosso corpo,
para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte,
possamos tomar parte na sua herança gloriosa.
Ele 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.

O Espírito Santo precede-nos
nos nossos encontros com os outros.
Deixemo-nos conduzir por Ele,
e o mundo será menos intransigente
e mais fraterno.

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


