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Não basta rezar...

XXX Domingo do Tempo Comum
Ano C

Não basta rezar...
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XXX Domingo do Tempo Comum
(Não basta rezar...)

1.ª Leit. – Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14.16-18);
Salmo – Sal 33, 2-3. 17-18. 19 e 23;
2.ª Leit. – 2 Tim 4, 6-8. 16-18;
Evangelho – Lc 18, 9-14.

A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem um “fraco” pelos humil-

des e pelos pobres, pelos marginalizados; e que são estes, no seu despojamento,

na sua humildade, na sua finitude (e até no seu pecado), que estão mais perto da

salvação, pois são os mais disponíveis para acolher o dom de Deus.

A primeira leitura define Deus como um “juiz justo”, que não se deixa

subornar pelas ofertas desses poderosos que praticam injustiças na comunidade;

em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e escuta as suas súplicas.

Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com

entusiasmo, com entrega, com ânimo – a exemplo de Paulo. A leitura foge, um

pouco, ao tema geral deste domingo; contudo, podemos dizer que Paulo foi um

bom exemplo dessa atitude que o Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus

méritos, mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos os homens que

a acolhem.

O Evangelho define a atitude correcta que o crente deve assumir diante de

Deus. Recusa a atitude dos orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a

salvação é o resultado natural dos seus méritos; e propõe a atitude humilde de um

pecador, que se apresenta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher

o dom de Deus. É essa atitude de “pobre” que Lucas propõe aos crentes do seu

tempo e de todos os tempos.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus 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 Ben-Sirá   Sir 35, 15b-17.20-22a

«A oração do humilde atravessa as nuvens»

O Senhor é um juiz

que não faz acepção de pessoas.

Não favorece ninguém em prejuízo do pobre

e atende a prece do oprimido.

Não despreza a súplica do órfão

nem os gemidos da viúva.

Quem adora a Deus será bem acolhido

e a sua prece sobe até às nuvens.

A oração do humilde atravessa as nuvens

e não descansa enquanto não chega ao seu destino.

Não desiste, até que o Altíssimo o atenda,

para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça.
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 120 (121), 1-8 (R. cf. 2)

Refrão: O pobre clamou, o Senhor o ouviu.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as angústias.

O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.
O Senhor defende a vida dos seus servos,
não serão castigados os que n’Ele confiam.

Leitura da segunda Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo
 (2 Tim 4,6-8.16-18)

«Já me está preparada a coroa da justiça»
Caríssimo:
Eu já estou oferecido em libação
e o tempo da minha partida está iminente.
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Combati o bom combate,
terminei a minha carreira,
guardei a fé.
E agora já me está preparada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me há-de dar naquele dia;
e não só a mim, mas a todos aqueles
que tiverem esperado com amor a sua vinda.
Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado:
todos me abandonaram.
Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada.
O Senhor esteve a meu lado e deu-me força,
para que, por meu intermédio,
a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada
e todas as nações a ouvissem;
e eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará de todo o mal
e me dará a salvação no seu reino celeste.
Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(2 Cor 5, 19)

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

Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 18, 9-14)

«O publicano desceu justificado para sua casa e o fariseu não»

Naquele tempo,
Jesus disse a seguinte parábola
para alguns que se consideravam justos
e desprezavam os outros:
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«Dois homens subiram ao templo para orar;
um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu, de pé, orava assim:
‘Meu Deus, dou-Vos graças
por não ser como os outros homens,
que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem como este publicano.
Jejuo duas vezes por semana
e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’.
O publicano ficou a distância
e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu;
Mas batia no peito e dizia:
‘Meu Deus, tende compaixão de mim,
que sou pecador’.
Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa
e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
No Domingo passado, a Palavra de Deus nos falava da oração. Vimos,

naquela ocasião, que rezar coloca-nos diante de Deus com toda a nossa vida:
a oração é a atitude fundamental do homem de fé. Quem não reza é ateu,
fechado em si, na sua auto-suficiência. Para quem não reza – ou não reza de
verdade, com espírito orante –, Deus na passa de um objeto. Neste sentido,
Santo Agostinho dizia que “a fé não é para os soberbos, mas para os
humildes”. Só aquele que se sabe pequeno e frágil, imperfeito e limitado
diante de Deus, reza de verdade. Por isso o Eclesiástico afirma que “a prece
do humilde atravessa as núvens”. E aqui não se trata simplesmente de uma
oração de momento, mas de uma atitude de vida: atravessa as núvens os
desejos do coração daquele que vive a vida diante de Deus e não fechado em
si mesmo: “Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará
sempre em minha boca!” É este o verdadeiro orante, porque é este o
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verdadeiro crente: aquele que sabe bendizer a Deus em todo o tempo – seja
no tempo bom, seja no mau. “O seu louvor estará sempre na minha boca!”

Pensando nisso, meditemos na parábola de Jesus, sobre a atitude dos dois
homens que sobem ao Templo para rezar... Porque contou Jesus a parábola?
Contou-a “para alguns que confiavam na sua própria justiça, isto é, na
sua própria retidão, nos seus próprios méritos, na sua própria santidade
e desprezavam os outros”. Como reza o fariseu? Santo Agostinho explica
que ele nem sequer reza: “Procura nas suas palavras o que ele pediu.
Não encontras nada! Foi para rezar, mas não rezou a Deus; só se louvou
a si próprio! Mais ainda: não lhe bastou não rezar, não lhe bastou louvar-
se a si próprio e ainda insultou aquele que rezava de verdade!” O fariseu,
na verdade, é incapaz de uma verdadeira comunhão com Deus: ele só se tem
a si próprio diante dos seus olhos; ele é o seu próprio Deus, a sua própria
satisfação e, quando se compara com os outros, é para insultar e desprezar
interiormente... Bem diferente de Jesus, que tinha tudo para nos acusar e, no
entanto, quando nos olha, é para ter compaixão, para perdoar, para nos estender
a mão.

E o publicano? Qual a sua atitude? “Ficou à distância, e nem se atrevia
a levantar os olhos para o céu; mas batia no peito, dizendo: ‘Meu Deus,
tem piedade de mim que sou pecador!'’” De modo poético, diz Santo
Agostinho que “o remorso afastava-o, mas a piedade aproximava-o; o
remorso rebaixava-o; mas a esperança elevava-o”. Esta é a atitude do
homem aberto para Deus, daquele que se vê na luz do Senhor: tem consciência
do seu nada, da sua miséria, do seu pecado, mas sabe que é amado por Deus;
sabe que o que de bom possui e faz é dom da graça do Senhor! E porque vive
assim e procede assim, esse pobre pecador experimenta a misericórdia de
Deus, daquele que, como diz o Salmo, “volta a sua face contra os maus,
para da terra apagar a sua lembrança. Ele está perto do coração
atribulado e conforta os de espírito abatido”. Como termina a parábola?
Deixem-me ainda citar Santo Agostinho: “Escutaste o contraste entre o
fariseu e o publicano; escuta agora a sentença. Escutaste o soberbo
acusador e o réu humilde. Escuta, agora, o Juiz: ‘Em verdade vos digo:
aquele publicano saiu do templo justificado, não o fariseu’. Senhor, diz-
nos o motivo! Perguntas o porquê? ‘Porque quem se exalta, será
humilhado, e quem se humilha, será exaltado’. Ouviste a sentença;
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guarda-te bem de caíres no motivo; ouviste a sentença; preserva-te da
soberba!”

Não é esta a nossa grande tentação? Achar que somos bons, que somos
justos diante de Deus, que mereceríamos um prémio de honra ao mérito. E,
ainda mais: do alto da nossa auto-suficiência, quantas e quantas vezes julgamos,
condenamos e executamos os outros! No entanto, se nos recordássemos dos
nossos pecados com sinceridade, como o publicano, não nos acharíamos grandes
diante de Deus e não julgaríamos nem condenaríamos, como o fariseu.
Pensemos nos tantos benefícios que do Senhor recebemos, pensemos nos
nossos pecados e na nossa preguiça para amá-lo como Ele deve ser amado,
pensemos nas nossas incoerências e infidelidades, pensemos nas nossas
fraquezas... Se assim o fizermos, não teremos a pretensão de merecer nada
diante de Deus, seremos humildes e também mais compreensivos com as
fraquezas dos irmãos. Nunca percamos de vista o seguinte: aquele que se
acha merecedor diante do Senhor, merece, na verdade, somente a sua
repreensão, pois ainda não compreendeu de facto que Deus nos amou primeiro
e não só nos chamou à vida, como também nos deu o seu Filho quando ainda
estávamos nos nossos pecados! Estejamos atentos ao exemplo de São Paulo,
na segunda leitura de hoje. Ele, que tinha tanto em que se gloriar, porque
combateu o bom combate, com toda a humildade esperou do Senhor o prémio
da coroa da justiça. Que diferença do fariseu! Este, confiava na sua própria
justiça; o Apóstolo esperou na justiça do Senhor. Por isso, na fraqueza
experimentou a força do Senhor e, na tribulação, experimentou que o Senhor
lutou por ele...

Que este mesmo Senhor nos dê a graça de um coração humilde, que coloque
só n’Ele a confiança, o repouso e a esperança da salvação. Assim, seremos
livres da soberba e justos diante de Deus.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Peçamos ao Senhor que nos dê um coração
capaz de fazer subir até Ele
súplicas e orações por todos os homens,
dizendo, com humildade:

«Lembrai-Vos, Senhor, do Vosso povo»
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1. Pelo nosso Arcebispo D. Jorge e por todos os presbíteros,
para que saibam acolher os pecadores
com bondade e sem discriminação,
oremos ao Senhor.

2. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra
e pelos que vivem na anarquia e na violência,
para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus
e pelos que, pela idade, já estão esgotados,
para que o amor de Deus os reanime,
oremos ao Senhor.

4. Pelos doentes do corpo ou do espírito
e pelos idosos, os marginais e os rejeitados,
para que encontrem amigos que os escutem,
oremos ao Senhor.

5. Pelos jovens que em Curvos, Fão e Palmeira celebram a Confirmação,
e por quantos os ajudaram a preparar-se para esta celebração,
para que dêm testemunho de Cristo na Comunidade e no mundo,
oremos ao Senhor.

6. Pelos membros desta nossa assembleia,
para que, orando a Deus com humildade,
possam voltar justificados a suas casas,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, que inspirais as nossas súplicas,
atendei às orações dos vossos fiéis,
que Vos pedem, com sincera humildade,
por todos os homens a quem quereis salvar,
e tende compaixão de todos eles.
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 210.
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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.
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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 parate,
a Vós, que sois um Deus cheio de amor e de ternura,
sempre próximo dos que Vos invocam.
A Vós, que nos enviastes o vosso Filho,
como imagem da vossa bondade,
do vosso coração misericordioso,
das vossas mãos amigas,
do vosso amor que nos perdoa.
Ele que nos convida a termos um coração de pobre,
para só em Vós procurarmos a felicidade e a vida divina,
que a todos ofereceis com profusão.
Ele que, pela sua Palavra, abre o nosso coração fechado.
Ele que, pelo seu Espírito, nos dá luz e força,
para O anunciarmos à nossa volta
e nos ensina qual é o verdadeiro sentido
da nossa vida sobre a terra.
É por isso que,
com todos os santos que aceitaram colaborar
com o vosso amor misericordioso,
com todos os pecadores
que se reconhecem pobres diante de Vós,
e com todos os corações simples e humildes,
que Vos procuram,
queremos proclamar os vossos louvores
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Pai de infinita misericórdia,
humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar ✠✠✠✠✠ estes dons,
esta oblação pura e santa.

Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N e N)
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.
Por eles nós Vos oferecemos
e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.

Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo,
André, Tiago e João,
(Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus,
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Simão e Tadeu; Lino e Cleto, Clemente e Sixto,
Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono,
João e Paulo, Cosme e Damião)
e de todos os Santos.
Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.

Estendendo as mãos sobre as oblatas

Santificai, Senhor, esta oblação
com o poder da vossa bênção
e recebei -a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue de vosso amado Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Juntam as mãos.

Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
dando graças, 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 este sagrado cálice

em suas santas e adoráveis mãos

e, dando graças, abençoou-o

e deu-o aos seus discípulos, dizendo:



— 208 —

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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna
e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:

Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
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para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão
do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:

alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.

Lembrai-vos, Senhor,
dos vossos servos e servas (N. e N).
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.

E a nós, pecadores
todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,
continua de braços abertos:

admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
(Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro,
Felicidade, Perpétua, Águeda,
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia)
e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.
Por Cristo, nosso Senhor,
criais todos os bens e lhes dais vida,
os santificais, abençoais e distribuís por nós.

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

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

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

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal.
e de toda a auto-suficiência,
que nos cega e endurece o nosso coração,
até ao ponto de não precisarmos de Vós
para nos salvarmos,
e de considerarmos os outros como pecadores,
já condenados em vida.
Que a bondade do Vosso amor por nós,
nos leve a emendar a nossa vida,
enquando 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,
Vós partilhais a mesa com os publicanos e pecadores,
e dais-lhes a graça de mudarem os seus corações,
de receberem o Vosso perdão e a Vossa paz.
Dai-nos um coração pobre e humilde,
e fazei de nós uma comunidade de irmãos
que vos reza, louva e canta,
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. – 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.
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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.

Que o Amor do Pai seja a nossa força...
Que cada um de nós parta reforçado
com a Alegria do Evangelho...
Que os nossos pés nos levem até cada irmão...
Que as nossas palavras sejam de consolo e esperança...
Que os nossos gestos sejam de partilha generosa...
Que a Palavra seja sempre o nosso modelo de Vida...

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


