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XXVII Domingo do Tempo Comum
Ano C

AAAAAumenta a nossa Féumenta a nossa Féumenta a nossa Féumenta a nossa Féumenta a nossa FéAAAAAumenta a nossa Féumenta a nossa Féumenta a nossa Féumenta a nossa Féumenta a nossa Fé
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XXVII Domingo do Tempo Comum
(Senhor, aumenta a nossa fé)

1.ª Leit. – Hab 1, 2-3; 2, 2-4;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 2 Tim 1, 6-8. 13-14;
Evangelho – Lc 17, 5-10.

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cruzam-se vários temas (a fé,
a salvação, a radicalidade do “caminho do Reino”, etc.); mas sobressai a reflexão
sobre a atitude correcta que o homem deve assumir face a Deus. As leituras
convidam-nos a reconhecer, com humildade, a nossa pequenez e finitude, a com-
prometer-nos com o “Reino” sem cálculos nem exigências, a acolher com grati-
dão os dons de Deus e a entregar-nos confiantes nas suas mãos.

Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela Deus, convoca-o para
intervir no mundo e para pôr fim à violência, à injustiça, ao pecado… Deus, em
resposta, confirma a sua intenção de actuar no mundo, no sentido de destruir a
morte e a opressão; mas dá a entender que só o fará quando for o momento
oportuno, de acordo com o seu projecto; ao homem, resta confiar e esperar
pacientemente o “tempo de Deus”.

A segunda leitura convida os discípulos a renovar cada dia o seu compro-
misso com Jesus Cristo e com o “Reino”. De forma especial, o autor exorta os
animadores cristãos a que conduzam com fortaleza, com equilíbrio e com amor
as comunidades que lhes foram confiadas e a que defendam sempre a verdade do
Evangelho.

O Evangelho convida os discípulos a aderir, com coragem e radicalidade,
a esse projecto de vida que, em Jesus, Deus veio oferecer ao homem… A essa
adesão chama-se “fé”; e dela depende a instauração do “Reino” no mundo. Os
discípulos, comprometidos com a construção do “Reino” devem, no entanto, ter
consciência de que não agem por si próprios; eles são, apenas, instrumentos
através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cumprir o seu papel com

humildade e gratuidade, como “servos que apenas fizeram o que deviam fazer”.
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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...



— 133 —

Oração Colecta
Pres. – Deus eterno e omnipotente,

que, no vosso amor infinito,
cumulais de bens os que Vos imploram
muito além dos seus méritos e desejos,
pela vossa misericórdia,
libertai a nossa consciência de toda a inquietação
e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir.
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 Habacuc  (Hab 1, 2-3; 2, 2-4)

"O justo viverá pela sua fé"

"Até quando, Senhor, chamarei por Vós
e não Me ouvis?
Até quando clamarei contra a violência
e não me enviais a salvação?
Porque me deixais ver a iniquidade
e contemplar a injustiça?
Diante de mim está a opressão e a violência,
levantam-se contendas e reina a discórdia?"
O Senhor respondeu-me:
"Põe por escrito esta visão
e grava-as em tábuas com toda a clareza,
de modo que a possam ler facilmente.
Embora esta visão só se realize na devida altura,
ela há-de cumprir-se com certeza e não falhará.
Se parece demorar, deves esperá-la,
porque ela há-de vir e não tardará.
Vede como sucumbe aquele que não tem alma recta;
mas o justo viverá pela sua fidelidade".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R.8)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
O Senhor é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
"Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,

onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras".
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Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo
 (2 Tim 1, 6-8.13-14)

"Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor"

Caríssimo:
Exorto-te a que reanimes o dom de Deus
que recebeste pela imposição das minhas mãos.
Deus não nos deu um espírito de timidez,
mas de fortaleza, de caridade e moderação.
Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor,
nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro.
Mas sofre comigo pelo Evangelho,
confiando no poder de Deus.
Toma como norma as sãs palavras que me ouviste,
segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo.
Guarda a boa doutrina que nos foi confiada,
com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(1 Ped 1,25)

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

A palavra do Senhor permanece eternamente.
Esta é a palavra que vos foi anunciada.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
( Lc 17, 5-10)

"Se tivésseis fé!"

Naquele tempo,
os Apóstolos disseram ao Senhor:
"Aumenta a nossa fé".
O Senhor respondeu:
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"Se tivésseis fé como um grão de mostarda,
diríeis a esta amoreira:
'Arranca-te daí e vai plantar-te no mar',
e ela obedecer-vos-ia.
Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado,
lhe dirá quando ele volta do campo:
'Vem depressa sentar-te à mesa'?
Não lhe dirá antes:
'Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires,
até que eu tenha comido e bebido.
Depois comerás e beberás tu.
Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou?
Assim também vós,
quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei:
 'Somos inúteis servos:
fizemos o que devíamos fazer'".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Aqui nos reunimos para alimentar e fortalecer a nossa fé.
A Liturgia convida-nos a reflectir sobre O PODER DA FÉ.
O que é mesmo a fé? Como se exprime?
– Quantas vezes passamos por momentos de desânimo, impaciência,

descrença.
– Questionamos tudo e todos, até mesmo a nossa própria fé.
– Chegamos ao ponto de nos perguntarmos: vale a pena ter fé?
–No início do Mês das Missões, poderíamos até perguntar: Vale a pena

pregar o Evangelho? Vale a pena acreditar na Missão? Vale a pena "gastar"
uma vida para anunciar o Evangelho?

Ouçamos o que a Palavra de Deus nos diz hoje:
Na 1.ª Leitura, o Profeta HABACUC conta a sua experiência de fé.

Diante da extrema violência e corrupção, que presencia no meio do povo, ele
queixa-se impaciente: "Até quando, Senhor?" E o Senhor exorta-o a não
desanimar. Ele intervirá no momento oportuno: "O justo viverá pela sua fé".
(Hab 1,2-3.2,2-4)
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Quantas vezes também nós não conseguimos entender porque Deus permite
que aconteçam tantas coisas absurdas... Nessas horas, como Habacuc,
reclamamos: Porquê? Até quando?

A fé é o único caminho para compreender o Mistério da História e superar
todas as dificuldades e contradições. Devemos confiar em Deus, mesmo quando
ele "parece" ausente da história. Um dia veremos a Sua intervenção salvadora
e libertadora.

O Salmo  convida-nos: "Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis
os vossos corações" (Sl 94).

Na 2.ª Leitura: SÃO PAULO convida Timóteo, cansado e preocupado
pelas adversidades (Paulo preso, apóstolos morrendo):  "Reaviva o DOM
DE DEUS, que recebeste". (2Tm 1,6-8.13-14)

O texto convida-nos a reavivar também a chama da nossa fé, anunciando-
a de todas as formas, em todos os lugares e culturas. É isso que acontece
conosco?

No Evangelho, encontramos JESUS e os Apóstolos, ainda a caminho de
Jerusalém. Diante da caminhada difícil proposta por Cristo aos seus seguidores,
os Apóstolos começam a vacilar, sentem-se tentados a voltar atrás, como já
tinham feito muitos discípulos. Então, preocupados, pedem ao Senhor: "Senhor,
aumentai a nossa fé". E Jesus responde: "SE TIVÉSSEIS FÉ como um GRÃO
DE MOSTARDA,  poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e vai
plantar-te no mar,  e ela obedecer-vos-ia". (Lc 17,5-10).

A FÉ é o Remédio para as crises da Comunidade. Se a fé for autêntica,
mesmo que pequena, poderá superar os maiores obstáculos.

O QUE É A FÉ?
Um DOM GRATUITO DE DEUS... (que não conquistamos por méritos...)
Mas que exige de nossa parte UMA RESPOSTA VIVA E ACTUANTE:

"A fé sem obras é morta". (Tg 2,17)
   Fé e acção devem andar sempre juntas. A fé, mesmo que pequena, cresce

e torna-se forte pela oração, pela participação activa na vida dacomunidade,
pela prática da caridade, da justiça, pela vivência fraterna e solidária.

Não é apenas uma ADESÃO INTELECTUAL a umas verdades
aprendidas na catequese, a uns ritos de religiosidade popular. Não é um recurso
para conseguir determinadas coisas... É, antes de mais, uma ADESÃO DE
VIDA ao Projecto de Deus. Um encontro pessoal com Deus, em Jesus Cristo.
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É aceitar realizar o plano de Deus em nós, fazer a vontade de Deus... É olhar
o mundo, os acontecimento, as pessoas com o olhar de Deus... É uma
ENTREGA TOTAL E GRATUITA... sem esperar direitos e privilégios. O
nosso serviço e a nossa fidelidade ao Senhor são de filhos e não de assalariados.

DUAS TENTAÇÕES: (neste mundo inseguro, perturbado, hostil...)
1. O Desânimo: Sentimo-nos pequenos, incapazes, inúteis... Muitas vezes

pensamos até em largar tudo...
2. Considerar-nos “Necessários” ou “Merecedores”... Muitas vezes,

imaginamos Deus como um Contabilista, que contabiliza cuidadosamente num
livro os nossos créditos e débitos, para pagar religiosamente, de acordo com
os nossos merecimentos. Para apagar essa imagem de Deus e eliminar a
"Religião dos merecimentos" (comum aos judeus e a nós), Jesus contou
uma PARÁBOLA: O Servo que volta do campo: "Quando tiverdes feito
tudo o que vos mandaram, dizei:somos servos inúteis, fizemos o que
devíamos fazer".

Por isso, no mundo descrente em que vivemos, não fiquemos desanimados
ou preocupados, mas sim com a firme ESPERANÇA de que "O JUSTO
VENCERÁ PELA SUA FÉ". E se ela é ainda pequena, menor do que o grão
de mostarda, façamos nosso o pedido dos Apóstolos: “Senhor, aumentai a
nossa fé...” Vamos dizer isso, cantando: “Creio, Senhor, mas aumenta a
minha fé...”

Mensagem do Arcebispo para o novo ano pastoral 2013-14
Não podemos viver sem o Domingo!

Depois de assumirmos que a Igreja se alimenta da Palavra (2011-12), no
ano transacto demos o primeiro passo deste quinquénio pastoral ao reflectir/
aprofundar o Credo, o qual sintetiza os conteúdos da nossa fé. Porque
acreditamos, desejamos celebrar a nossa fé neste Ano Litúrgico, uma vez que
“onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles!”
(Mt 16,20).

A liturgia não é outra coisa senão o celebrar a mesma fé em comunidade,
na qual actualizamos a eficácia salvífica do mistério pascal de Cristo. Aliás, as
acções litúrgicas não são meras acções privadas dos fiéis, mas celebrações
reguladas pela Igreja, que é “sacramento da unidade”. E de entre as diversas
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acções litúrgicas, há uma que, sem dúvida, se sobressai: a Eucaristia, pois nela
se enaltece de um modo mais evidente a presença de Cristo, autêntico dom
eucarístico, o qual nos “comunica a própria vida divina” .

Daí que, gostaria de recordar, toda a acção litúrgica, para ser bem celebrada,
requer uma boa preparação a fim de ser verdadeiramente simples e bela.
Como tal, aponto, para todas as comunidades, os seguintes objectivos pastorais
para este ano, aprovados em Conselho Pastoral Arquidiocesano: valorizar o
Domingo como centro de todo o ano litúrgico; estudar a Constituição Conciliar
sobre a Sagrada Liturgia («Sacrosanctum Concilium»); aprofundar os
conteúdos dos «Sacramentos», a partir do Catecismo da Igreja Católica;
implementar os diversos ministérios litúrgicos e respectiva participação nos
itinerários de formação; iniciar à oração; e purificar e evangelizar a religiosidade
popular. Além disso, pedia uma atenção especial para que favorecêssemos as
actividades de índole arquidiocesana, oportunidade única para experienciar a
comunhão desta Igreja local.

A propósito, gostaria de recuperar uma música de um dos nossos
compositores (M. Faria), na qual se diz na estrofe: “Ir da missa para casa sem
a Jesus receber, é como ter a mesa posta e recusar-se a comer!” Sem o
alimento eucarístico que sustenta a vida cristã, não teremos forças para exercer
a caridade junto dos mais necessitados (Ano Social 2014-15). Na verdade,
uma eucaristia que não seja dignamente celebrada, que não esteja articulada
com o Sacramento da Reconciliação, e “que não se traduza em amor
concretamente vivido, é em si mesma fragmentária.”.

Por isso, desafiava todos os católicos a que, no dia 6 de Outubro, dia de
abertura do Ano Pastoral, assinassem, no fim das eucaristias paroquiais, o
manifesto “Um de Nós”: uma iniciativa, já mencionada pelo Papa Francisco,
que pretende que a Comissão Europeia não financie actividades que promovam
a destruição de seres humanos na sua fase embrionária.

Por tudo isto, que Santa Maria de Braga renove a pastoral litúrgica das
nossas comunidades, de modo a transpormos para a nossa vida a fé que
professamos e celebramos. Portanto, não se esqueçam: não podemos viver
sem o Domingo!

+ Jorge Ortiga, A. P.
Braga, 25 de Setembro de 2013.
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Compromissos no Acolhimento
Compromisso dos pais ou responsáveis pelas crianças:

Pres. – O que pedis à Igreja para estas crianças?
Pais – A Catequese.

Pres. – Porque pedis a catequese para as vossas crianças?
Pais – Para que cresçam na fé.

Pres. – Estais dispostos a assumir, de novo,
o compromisso de serdes para elas
os principais educadores da fé?

Pais – Sim, estamos.

Pres. – Estais dispostos a acompanhar os vosso filhos
à Catequese semanal
que acontece em cada Eucaristia Dominical?

Pais – Sim, estamos.

Pres. – Estais dispostos a participar na vida da comunidade,
para, em conjunto, realizarmos esta missão?

Pais – Sim, estamos.

Compromisso das crianças:

Pres. – E vós, meninos e meninas,
quereis vir sempre à catequese?

Crianças – Sim, queremos.

Compromisso dos catequistas:

Pres. – E vós, Catequistas,
estais disponíveis para serdes anunciadores
das palavras e gestos de Jesus,
a estes meninos e meninas e às suas famílias?

Catequistas – Sim, estou.

Compromisso da comunidade:

Pres. – E vós, membros desta comunidade,
quereis acolher e apoiar estas crianças em catequese
e as suasCatequistas?

Assembleia – Sim, queremos.
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Pres. – Bendito seja Deus
que nos reuniu para a celebração deste acolhimento
que constitui para nós
uma expressão de alegria e de esperança.
Queira o Senhor ajudar-nos nesta missão.
Bendigamos ao Senhor!

Assembleia – Graças a Deus.

Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso,

criador do céu e da terra?
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 Pa?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na santa Igreja católica,
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,
celebrar,
testemunhar
e anunciar,
em Jesus Cristo, nosso Senhor

Todos: Ámen!
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Oração Universal
Pres. –  Irmãos e irmãs:

O Senhor diz que uma fé, mesmo pequena,
é capaz de fazer grandes milagres.
Com o ardor da fé que Ele nos deu,
vamos pedir-Lhe pela Igreja e pelo mundo,
dizendo humildemente:

«Abençoai, Senhor, o vosso povo»:
1. Pela Igreja santa de Deus,

para que anuncie a fé que leva à salvação
e revele aos homens os mistérios do Reino,
oremos ao Senhor.

2. Por aqueles que receberam o Espírito Santo,
o Dom de Deus que foi dado aos Apóstolos,
para que dêem bom testemunho de Jesus,
oremos ao Senhor.

3. Pelos justos que clamam ao Senhor
contra toda a violência e opressão,
para que a sua voz seja escutada,
oremos ao Senhor.

4. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro
que não são respeitados na sua dignidade,
para que encontrem quem defenda os seus direitos,
oremos ao Senhor.

5. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano,
para que em cada professor tenham um mestre
e nos pais os seus maiores amigos,
oremos ao Senhor.

6. Pelos membros da nossa assembleia de oração,
para que sirvam a Deus com alegria,
em casa, no trabalho e em toda a parte,
oremos ao Senhor.
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Pres. –  Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
que enviastes o vosso Filho Jesus Cristo
como servidor ao meio dos homens,
dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé
para sermos fiéis no vosso serviço.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco 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.
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Oração sobre as Oblatas

Pres. –  Aceitai, Senhor,
o sacrifício que Vós mesmo nos mandastes oferecer
e, por estes sagrados mistérios que celebramos,
confirmai em nós a obra da redenção.
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.

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 e de paciência:
sem Vos cansardes, fazeis avançar o vosso reino,
através dos profetas de todas as gerações;
e por isso, nos enviastes Jesus Cristo,
vosso Filho bem-amado.
Ele é a luz da nossa noite,
a alegria que nos convida à festa.
Ele é a mesa posta
para todos os famintos espirituais do mundo.
Ele é a testemunha fiel do vosso amor,
o homem apaixonado pela vida dos seus irmãos.
Vindo ao mundo para servir e não para ser servido,
entregou a sua vida por todos nós,
e aprendeu no sofrimento da cruz
o preço da obediência filial.
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É por isso que,
com todos os homens de boa vontade que Vos procuram,
e com todos os santos
que Vos serviram na humildade e na fidelidade
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.

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, no fim da Ceia,
tomou o Cálice e, dando graças,
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. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da 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,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
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conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.

Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.
Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos,
de modo que, participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.

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,
ao 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.
Tirai do nosso coração o respeito humano,
que nos impede de nos mostrarmos cristãos.
Livrai-nos da vã glória humana,
diante da receptividade
dos que nos ouvem falar de Vós
enquanto esperamos 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,
é uma graça que nos fazeis,
confiando-nos o serviço do Vosso Reino.
Já que não nos chamais «servos», mas «amigos»,
fazei-nos viver
na fidelidade constante e alegre do Vosso amor
como é da 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,
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. – Deus todo-poderoso,
que neste sacramento
saciais a nossa fome e a nossa sede,
fazei que, ao comungarmos
o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
nos transformemos n'Aquele que recebemos.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Oração dos Pais pelos filhos

Senhor, Pai todo-poderoso,
nós Vos damos graças
por nos terdes dado os nossos filhos.
São uma alegria para nós,
e as preocupações, temores e fadigas que nos trazem,
aceitamo-las com serenidade.
Ajudai-nos a amá-los sinceramente.
Através de nós destes-lhes a vida,
mas desde toda a eternidade
Vós os conhecíeis e amáveis.
Dai-nos a sabedoria para os guiar,
paciência para os instruir,
vigilância para os acostumar ao bem,
com o nosso testemunho...
Fortalecei o nosso amor
para os corrigir e os tornar melhores.
Por vezes é difícil compreendê-los,
sermos como eles nos desejam
e ajudá-los a caminhar!
Ensinai-nos Vós, Pai misericordioso,
pelos méritos de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.

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 pedido dos Apóstolos a Jesus
“aumenta a nossa fé”
é uma bela oração também para nós.
Ao longo dos dias da semana que se segue,
procuremos rezar e meditar neste pedido,
e transformá-lo em atitudes e gestos
de verdadeiro encontro com Deus
e com os próximos que formos encontrando
nos caminhos percorridos da vida…

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


