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Levantou-se e seguiu-O...

XXX Domingo do Tempo Comum
Ano B

Levantou-se e seguiu-O...
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XXX Domingo do Tempo Comum
(O Caminho para a vida em plenitude...)

1.ª Leit. – Jer 31, 7-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Hebr 5, 1-6;
Evangelho – Mc 10, 46-52.

A liturgia do 30.º Domingo Comum fala-nos da preocupação de Deus em
que o homem alcance a vida verdadeira e aponta o caminho que é preciso
seguir para atingir essa meta. De acordo com a Palavra de Deus que nos é
proposta, o homem chega à vida plena aderindo a Jesus e acolhendo a proposta
de salvação que Ele nos veio apresentar.

A primeira leitura afirma que, mesmo nos momentos mais dramáticos da
caminhada histórica de Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente
de luz e de liberdade, Deus estava lá, preocupando-se em libertar o seu Povo
e em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, ao encontro da liberdade e da
vida plena.

A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-sacerdote que o Pai
chamou e enviou ao mundo a fim de conduzir os homens à comunhão com
Deus. Com esta apresentação, o autor deste texto sugere, antes de mais, o
amor de Deus pelo Seu Povo; e, em segundo lugar, pede aos crentes que
"acreditem" em Jesus – isto é, que escutem atentamente as propostas que ele
veio fazer, que as acolham no coração e que as transformem em gestos
concretos de vida.

No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o caminho de Deus para
libertar o homem das trevas e para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu,
o cego, os crentes são convidados a acolher a proposta que Jesus lhes veio
trazer, a deixar decididamente a vida velha e a seguir Jesus no caminho do
amor e do dom da vida.

Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos passar da escravidão à
liberdade, da morte à vida.
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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:

Deus eterno e omnipotente,
aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade;
e para merecermos alcançar o que prometeis,
fazei-nos amar o que mandais.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Jeremias (Jer 31, 7-9)

"Vou trazer de novo o cego e o coxo entre lágrimas e preces"

Eis o que diz o Senhor:
"Soltai brados de alegria por causa de Jacob,
enaltecei a primeira das nações.
Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai:
'O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel'.
Vou trazê-los das terras do Norte
e reuni-los dos confins do mundo.
Entre eles vêm o cego e o coxo,
a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz.
É uma grande multidão que regressa.
Eles partiram com lágrimas nos olhos
e Eu vou trazê-los no meio das consolações.
Levá-los-ei às águas correntes,
por caminho plano em que não tropecem.
Porque Eu sou um Pai para Israel
e Efraim é o meu primogénito".

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3)

Refrão: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor,
por isso exultamos de alegria.

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e dos nossos lábios cânticos de júbilo.

Diziam então os pagãos:
"O Senhor fez por eles grandes coisas".
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida vão a chorar,
levando as sementes;
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 5, 1-6)

"Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec"

Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens,
é constituído em favor dos homens,
nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele pode ser compreensivo
para com os ignorantes e os transviados,
porque também ele está revestido de fraqueza;
e, por isso, deve oferecer sacrifícios
pelos próprios pecados e pelos do seu povo.
Ninguém atribui a si próprio esta honra,
senão quem foi chamado por Deus, como Abraão.
Assim também,
não foi Cristo que tomou para Si a glória
de Se tornar sumo sacerdote;
deu-Lha Aquele que Lhe disse:
"Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei",
e como disse ainda noutro lugar:
"Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec".

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(cf. 2 Tim 1, 10)

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

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho.

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



— 196 —

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 10, 46-52)

"Mestre, que eu veja"

Naquele tempo,
quando Jesus ia a sair de Jericó
com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, fiho de Timeu,
a pedir esmola à beira do caminho.
Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava,
começou a gritar:
"Jesus, Filho de David, tem piedade de mim".
Muitos repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais:
"Filho de David, tem piedade de mim".
Jesus parou e disse: "Chamai-O".
Chamaram então o cego e disseram-lhe:
"Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te".
O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus.
Jesus perguntou-lhe:
"Que queres que Eu te faça?"
O cego respondeu-Lhe:
"Mestre, que eu veja".
Jesus disse-lhe:
"Vai: a tua fé te salvou".
Logo ele recuperou a vista
e seguiu Jesus pelo caminho.

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
«Sentados... levantemo-nos para caminhar...»

Comecemos a nossa meditação da Palavra de Deus com a primeira leitura.
Muitas vezes, na sua história, o povo de Deus experimentou a escravidão, o
exílio e a opressão. Muitas vezes Israel experimentou-se como um nada e viu-
se numa escuridão tremenda. Parecia que o povo iria acabar-se! Assim, por
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exemplo, em 722 aC, quando os assírios varreram do mapa o reino do Norte,
o Reino de Israel e, em 597 e 587 aC, quando os israelitas do Reino de Judá
foram levados para o exílio em Babilónia. É quase um escândalo, mas é verdade:
a história do povo de Deus é uma história de dor e de angústia! Pois bem, é no
meio de tal angústia e escuridão que o Profeta fala hoje e diz palavras de
esperança, de ânimo e de alegria: "Exultai de alegria, aclamai a primeira
entre as nações! Eis que os trarei do país do Norte e os reunirei desde as
extremidades da terra". No meio da desgraça, Deus consola o seu povo: irá
salvá-lo, reuni-lo, fazê-lo reviver. Mas, quem é esse povo? No que se tornou?
Quem somos nós, povo de Deus? "Entre eles há cegos e aleijados, mulheres
grávidas e parturientes. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei
entre preces, eu os conduzirei por torrentes d'água por um caminho reto
onde não tropeçarão... tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu
primogénito". O Israel que vai experimentar a salvação de Deus é um povo
pobre, humilde... um povo que não conta nada aos olhos do mundo! Como não
recordar as palavras de São Paulo aos coríntios? "Vede quem sois, irmãos,
vós que recebestes o chamamento de Deus; não há entre vós muitos sábios
segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família
prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para
confundir os sábios; e, o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu
para confundir o que é forte; e o que no mundo é vil e desprezado, o que
não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é" (1Cor 1,26-28).

Quando pensamos na nossa civilização atual, nos nossos valores, exaltando
a eficiência, a riqueza, o conforto, o bem-estar, o vigor e forma física, a saúde...
Como os critérios de Deus são diferentes! Israel é imagem da Igreja e é
imagem de cada um de nós, membro do povo de Deus da nova Aliança. À
medida que descobrirmos as nossas pobrezas pessoais e eclesiais, podemos
também ter a certeza que o Senhor não nos abandona: Ele chama-nos, reúne-
nos e salva-nos: "Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e
parturientes", gente fraca, gente sem força, gente incapaz de se defender...
Mas, Deus é a nossa defesa: defesa da Igreja, defesa de cada um de nós! Se
caminharmos, muitas vezes, chorando, semeando com lágrimas o caminho do
nosso seguimento de Cristo, haveremos de voltar cantando, na força e na
graça do Senhor: "Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto.
Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria.
Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes; cantando de
alegria voltarão, carregando os seus feixes". Só pode experimentar isso



— 198 —

aqueles que sabem e experimentam que são pobres diante de Deus, aqueles
que sentem a sua própria fraqueza! Esta é a experiência que o cristão deve
fazer sempre na sua vida, seja pessoalmente, seja como Igreja! Somos pobres,
mas Deus é a nossa riqueza; somos fracos, mas Deus é a nossa força e
fortaleza!

Agora podemos deter-nos no Evangelho de hoje, que mostra de modo
maravilhoso essa experiência cristã de ser salvo por Deus em Jesus Cristo.
Jesus está a sair de Jericó, já está perto de Jerusalém, onde morrerá. Está a
chegar ao fim do caminho. Uma multidão acompanha-O: barulho, empurra-
empurra, aglomeração, apertos... À beira do caminho, havia um cego mendigo...
Ele era um ninguém, nem nome tinha... Marcos só diz que era o "bar-Timeu",
o filho de Timeu... Cego, incapaz de caminhar sozinho, pedindo esmola, sentado
à margem do caminho de Jericó e da vida. Este cego é a humanidade; este
cego é cada um de nós! Mas, ele ouve o rumor, a confusão no caminho e
quando ouviu dizer que Jesus estava a passar, não perde tempo; é a chance de
sua vida! Ele grita alto: "Jesus, filho de David, tem piedade de mim!"
Repreendem o cego, mas ele grita com voz mais forte! Ele sabe que é a
chance da sua vida. Santo Agostinho dizia: "Eu temo o Cristo que passa"...
É preciso não perder a chance, é preciso gritar... não deixar Cristo passar em
vão no caminho da nossa existência!

O grito do cego é já um grito de fé. Chamando Jesus "filho de David", o
Bartimeu está a dizer que crê que Jesus é o messias: "Filho de David, tem
piedade de mim!" Repreendem o cego... como o mundo nos quer repreender,
nos quer impedir e ridicularizar quando nos reconhecemos cegos, pobres e
coxos e gritamos por Jesus:"Filho de David, tem piedade de mim!" Mas o
cego insiste; grita mais alto ainda! Então, apesar da distância, apesar da multidão,
apesar do empurra-empurra, Jesus escuta o clamor do cego! Como não
recordar, comovidos, as palavras do salmo 129? "Das profundezas eu clamo
a vós, Senhor; escutai a minha súplica!" Ninguém grita pelo Senhor do
fundo da sua miséria e fica sem ser ouvido! "Então, Jesus parou e disse:
'Chamai-o'. O cego lançou fora o manto, deu um pulo e foi até Jesus".
Cego esperto, esse: não perde tempo, dá um pulo, deixa tudo, desembaraça-se
do manto e corre para Jesus! Ele segue o conselho do Autor da Carta aos
Hebreus: "Também nós, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve,
corramos com perseverança para a corrida que nos é proposta, com os
olhos fixos naquele que é o Autor e Realizador da fé, Jesus" (12,1s).
Quem dera, fizéssemos assim também: largássemos tudo, deixássemos as
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nossas tralhas e bagunças, os nossos apegos e quinquilharias e corrêssemos
para Jesus!

E Jesus? Que delicadeza! Não o vai curar logo, como esses curadores de
televisão! O Senhor deseja encontrar as pessoas, ouvi-las, com todo o respeito:
"O que queres que eu te faça?" O pedido do cego é comovente; é o nosso
pedido: "'Mestre, que eu veja!' Jesus disse: 'Vai, a tua fé te curou'". Este
deve ser o nosso pedido, mas, para isso é necessário ter a humildade de se
reconhecer cego, pobre, necessitado! "Senhor, eu sou o cego do caminho!
Cura-me, eu quero ver-Te!"

Recordemos que no caminho de Jesus o Cego está sentado (a posição
ansiada por João e Tiago e pelos outros dez!) à beira do caminho. Grita porque,
sendo cego, é um excluído. Mas aí está o Mestre pró-activo: PÁRA, descendo
ao nível do cego, e CHAMA, incluindo o excluído. Sem hesitação, o cego atira
logo fora o manto, que constitui a sua subsistência, a sua vida, e, com um salto,
de forma decidida e enérgica, fica no lugar certo, junto de Jesus. Jesus faz-lhe
a mesma pergunta que fez a João e a Tiago: "Que queres que Eu te faça?"
Resposta óbvia do cego: "Que eu veja!" Ordem de Jesus: "VAI!" Poucos
nos apercebemos, mas "VAI!" não é a resposta adequada ao pedido do
cego: "Que eu veja!" A resposta adequada seria: "Vê!", como está, de
resto, no episódio paralelo de Lucas 18,42. Mas, de facto, o cego obedeceu à
ordem nova de Jesus. Diz-nos o narrador que SEGUIA JESUS NO
CAMINHO! Note-se o SEGUIA (imperfeito de duração). Modelo do
discípulo de Jesus.

Vejamos atentamente os confrontos:
1) o cego está SENTADO, mas põe-se de pé; de pé vão os discípulos de

Jesus, mas querem SENTAR-SE;
2) o cego deixa tudo (atira fora o manto), mas os discípulos querem saber

o que ganham;
3) o cego está à beira do CAMINHO, mas entra no CAMINHO para

seguir Jesus no CAMINHO; o homem rico de Marcos 10,17-22, que
encontrámos há quinze dias (no Domingo XXVIII), entra no CAMINHO,
mas sai logo do CAMINHO… Tantos desafios e provocações, modelos e
contra-modelos, para nós, discípulos que hoje seguimos Jesus no CAMINHO!

Curado, iluminado por Jesus, o Cego agora seguia Jesus como discípulo,
caminhando com Ele para Jerusalém, para com Ele morrer e com Ele
ressuscitar. Esta é a nossa vocação, este deve ser o nosso caminho, a nossa
experiência de fé!
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 "Senhor, a Tua Igreja, peregrina no mundo, é um povo de pobres, de
frágeis seres humanos. Mas confiamos em ti! Não queremos colocar as
nossas força ou esperanças no nosso prestígio, ou nas riquezas ou nos
amigos poderosos o nos elogios do mundo. Não! Só Tu és a nossa força!
Salva-nos, Senhor! Reúne-nos, Senhor! Ilumina-nos, Senhor! Dá-nos a
graça de reconhecer que só na tua luz poderemos ver a luz! O mundo
chama luz, sabedoria e esperteza a coisas que são inaceitáveis aos Teus
olhos! Senhor, abre os nossos olhos para caminharmos na Tua luz até a
cruz, até a ressurreição, até à vida. Senhor, arranca-nos da nossa
cegueira, para vermos o caminho da eternidade feliz".

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 Pai?

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,
testemunhar e anunciar,
em Jesus Cristo, nosso Senhor

Todos: Ámen!



— 201 —

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Jesus, que deu vista a um cego,
também dá nova luz às nossas vidas.
Iluminados pela sua Palavra salvadora,
voltemo-nos para Deus nosso Pai
suplicando com humildade:

«Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo».
1. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa arquidiocese,

para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus,
mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que exercem o ministério sacerdotal,
para que nenhuma fraqueza humana os desanime
e sejam sempre compreensivos como Cristo,
oremos ao Senhor.

3. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes,
para que recordem as palavras dos profetas
e não esqueçam as promessas da Escritura,
oremos ao Senhor.

4. Pelos cegos, os abandonados e os cativos,
e por aqueles que já perderam toda a esperança,
para que Deus se lhes revele em plenitude,
oremos ao Senhor.

5. Pelos fiéis desta assembleia e da nossa paróquia,
para que no meio das angústias clamem com toda a fé:
"Jesus, Filho de David, tende piedade",
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que nos amais como a menina dos olhos,
fazei regressar à pátria os refugiados e cativos,
dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas,
e àqueles que foram iluminados pela vossa graça
fazei-os participar da eterna luz.
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. – Olhai, Senhor, para os dons que Vos apresentamos

 e fazei que a celebração destes mistérios
 dê glória ao vosso nome.
 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,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso e bom,
pela vossa presença no meio da nossa história.
No primeiro dia da criação, separastes a luz das trevas;
e chamastes DIA à luz e TREVAS à noite.
Quando o vosso povo caminhava na noite do desespero,
destes-lhe confiança e guiaste-o através do deserto,
apesar das suas infidelidades repetidas ao vosso amor.
Por fim, mandaste-nos o vosso próprio Filho,
luz divina para iluminar os nossos caminhos.
Com Ele, toda a nossa vida pode iluminar-se
e tornar-se luz radiosa.
Por Ele, todas as lágrimas podem transformar-se
em risos de alegria.
Pela sua palavra,
os cegos sentados à beira dos caminhos da vida
podem vê-Lo, levantar-se e segui-Lo.
É por isso,
com a multidão dos que Vos servem e adoram,
proclamamos os vossos louvores,
cantando com alegria:

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.
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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, 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 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,
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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,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
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.
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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.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e das cegueiras morais.
Iluminai os nosos caminhos
com a luz da Vossa verdade,
para nos prepararmos,
na alegria do coração,
e na esperança reencontrada,
para 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,
Vós abristes o nosso olhar à Vossa luz,
e o nosso coração ficou maravilhado com a Vossa glória.

 Fazei que a Igreja brilhe, aos olhos do mundo,
como a esperança do dia sem fim,
onde tudo será claridade, segundo a 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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos

realizem em nós o que significam,
para alcançarmos um dia em plenitude
o que celebramos nestes santos mistérios.
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.

 Quem encontra Cristo e aceita o desafio para viver como discípulo
tem, a partir daí, um caminho fácil? De forma nenhuma. Tem de abandonar
a vida cómoda e instalada; tem de aprender a enfrentar as críticas, as
incompreensões, os confrontos; tem de percorrer, dia a dia, o difícil caminho
do amor, do serviço, da entrega, do dom da vida...  mas este é um caminho
que leva à ressurreição, à vida verdadeira e eterna.

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


