
— 209 —

“Shema Israel...”

XXXI Domingo do Tempo Comum
Ano B

“Shema Israel...”
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XXXI Domingo do Tempo Comum
(O Mandamento do amor...)

1.ª Leit. – Deut 6, 2-6;
Salmo – Sal 17, 2-3. 4 e 47. 50-51ab;
2.ª Leit. – Hebr 7, 23-28;
Evangelho –  Mc 12, 28b-34.

No Antigo Testamento, embora se fale do amor de Deus, domina o temor.
Jesus revela que "Deus é Amor", – amor confiante, fiel, libertador, plenificante,
pessoal. Deus conhece-nos pelo nome, como um pai a seus filhos; ama-nos
mais que uma mãe aos filhos.

O amor é a essência dos mandamentos; é a síntese da verdadeira  Religião
e da Ética cristãs.

Jesus proclama o amor a Deus e ao próximo como um único mandamento.
A 1.ª leitura refere-se à principal oração dos judeus, ou "credo histórico de

Israel", cume das prescrições do Deuteronómio. Era a profissão de fé dos
Israelitas, o "Shemá" = escuta Israel, que sabiam de cor e rezavam três vezes
ao dia, proclamando a unicidade de Deus e apelando ao seu amor.

A 2.ª leitura demonstra que o sacerdócio de Jesus é muito superior ao
sacerdócio da Antiga Aliança. Ele é o único e perfeito Mediador entre Deus e os
homens, oferecendo-se em sacrifício agradável a Deus para sempre. O
sacerdócio de Cristo é a realização plena do amor.

O Evangelho mostra que entre 613 preceitos, os Israelitas procuravam saber
qual o principal e que de qualquer forma unisse a todos, defendendo uns que era
a observância do sábado, outros o amor ao próximo. Jesus centra tudo no amor
a Deus e ao próximo, formando ambos o único mandamento. Enquanto o "dou-
tor" em Mateus e Lucas intervém para pôr Jesus à prova, em Marcos, o "dou-
tor-escriba" é bem intencionado, merecendo um elogio.
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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 omnipotente e misericordioso,
de quem procede a graça
de Vos servirmos fiel e dignamente,
fazei-nos caminhar sem obstáculos
para os bens por Vós prometidos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 6, 2-6)

"Escuta, Israel: Amarás o Senhor com todo o teu coração"

Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo:
«Temerás o Senhor, teu Deus,
todos os dias da tua vida,
cumprindo todas as suas leis e preceitos
que hoje te ordeno,
para que tenhas longa vida,
tu, os teus filhos e os teus netos.
Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática
o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida
na terra onde corre leite e mel,
segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais.
Escuta, Israel:
o Senhor nosso Deus é o único Deus.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo
ficarão gravadas no teu coração».

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
(Sal 17, 2-3. 4 e 47. 50-51ab)

Refrão: Eu Vos amo, Senhor, Vós sois a minha força!

Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador,
meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protector, minha defesa e meu salvador.

Invoquei o Senhor – louvado seja Ele –
e fiquei salvo dos meus inimigos.
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector;
exaltado seja Deus, meu Salvador.

Senhor, eu Vos louvarei entre os povos
e cantarei salmos ao vosso nome.
O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias
e usa de bondade para com o seu Ungido.

Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 7, 23-28)

"Porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno"

Os sacerdotes da antiga aliança
sucederam-se em grande número,
porque a morte os impedia de durar sempre.
Mas Jesus, que permanece eternamente,
possui um sacerdócio eterno.
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Por isso pode salvar para sempre
aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus,
porque vive perpetuamente para interceder por eles.
Tal era, na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha:
santo, inocente, sem mancha,
separado dos pecadores e elevado acima dos céus,
que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes,
de oferecer cada dia sacrifícios,
primeiro pelos seus próprios pecados,
depois pelos pecados do povo,
porque o fez de uma vez para sempre
quando Se ofereceu a Si mesmo.
A Lei constitui sumos sacerdotes
homens revestidos de fraqueza,
mas a palavra do juramento, posterior à Lei,
estabeleceu o Filho sumo sacerdote perfeito para sempre.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14,23)

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

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 12, 28b-34)

"Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo"
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?»
Jesus respondeu:
«O primeiro é este:
‘Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
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Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes».
Disse-Lhe o escriba:
«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes:
Deus é único e não há outro além d’Ele.
Amá-l’O com todo o coração,
com toda a inteligência e com todas as forças,
e amar o próximo como a si mesmo,
vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios».
Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente,
Jesus disse-lhe:
«Não estás longe do reino de Deus».
E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
«O Mandamento do Amor...»

A liturgia deste 31.º Domingo do Tempo Comum diz-nos que o amor está
no centro da experiência cristã. O caminho da fé que, dia a dia, somos convi-
dados a percorrer, resume-se no amor Deus e no amor aos irmãos – duas
vertentes que não se excluem, antes se complementam mutuamente.

A primeira leitura apresenta-nos o início do "Shema' Israel" – a solene
proclamação de fé que todo o israelita devia fazer diariamente. É uma afirma-
ção da unicidade de Deus e um convite a amar a Deus com todo o coração,
com toda a alma e com todas as forças.

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a
experiência de fé do discípulo de Jesus se resume no amor - amor a Deus e
amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se: "amar a Deus"
é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, de
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solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é
explicação, desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas coordenadas
fundamentais da vida cristã.

A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo-sacerdote que
veio ao mundo para cumprir o projecto salvador do Pai e para oferecer a sua
vida em doação de amor aos homens. Cristo, com a sua obediência ao Pai e
com a sua entrega em favor dos homens, diz-nos qual a melhor forma de
expressarmos o nosso amor a Deus.

Deus nunca se apresenta como concorrente do homem. Seria assim se
disséssemos que é preciso amar Deus ou o próximo. Ora, o escriba que encon-
tra Jesus diz "amar Deus de todo o coração… e amar o seu próximo como a si
mesmo vale mais que todas as oferendas e sacrifícios". Para não se ficar longe
do reino de Deus, basta, pois, amar Deus e o seu próximo. Foi o testemunho
deixado por Jesus: o seu amor pelo Pai levava-o a retirar-se para o monte para
rezar, a erguer os olhos para o céu antes de fazer milagres, mas ao mesmo
tempo ia ao encontro dos doentes, dos excluídos, dos pecadores, das multidões
perdidas como ovelhas sem pastor. E depois, na cruz, vira-se para seu Pai, mas
também para o ladrão crucificado ao seu lado, para Maria e João, para os ver-
dugos que não sabiam o que faziam, dizia Ele. E não esqueçamos a palavra de
João, que esclarece muito bem o duplo mandamento: aquele que diz "amo a
Deus" e não ama o seu próximo é um mentiroso.

À ESCUTA DA PALAVRA
À primeira vista, o vocabulário não pega! O amor não se impõe com golpes

de leis! Porque dizer que o amor a Deus e ao próximo é o maior mandamento?
Para os Judeus, a vontade de Deus exprime-se na Lei e tudo é visto a essa
luz. A Lei é como que a incarnação da vontade de Deus. Então, Jesus respeita
este escriba, que era um profissional da Lei, utilizando a mesma linguagem
que ele. Mas começa por "escuta, Israel…" É mais que um mandamento, é a
afirmação fundamental da fé em Deus único. Mais ainda, este texto tornou-se
a oração que os Judeus fiéis, ainda hoje, dizem três vezes por dia. É tão
importante para os Judeus como o "Pai Nosso" para os cristãos. Deve ser,
pois, meditada.

O que é "amar a Deus"? De acordo com o exemplo e o testemunho de
Jesus, o amor a Deus passa, antes de mais, pela escuta da sua Palavra, pelo
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acolhimento das suas propostas e pela obediência total dos seus projectos
para mim próprio, para a Igreja, para a minha comunidade e para o mundo

O que é "amar os irmãos"? De acordo com o exemplo e o testemunho
de Jesus, o amor aos irmãos passa por prestar atenção a cada homem ou
mulher com quem me cruzo pelos caminhos da vida, por sentir-me solidário
com as alegrias e sofrimentos de cada pessoa, por partilhar as desilusões e
esperanças do meu próximo, por fazer da minha vida um dom total a todos.

É fundamental que tenhamos consciência de que estas duas dimensões do
amor – o amor a Deus e o amor aos irmãos – não se excluem nem estão em
confronto uma com a outra. Amar a Deus é cumprir a sua vontade e os seus
projectos; ora, a vontade de Deus é que façamos da nossa vida um dom de
amor, de serviço, de entrega aos irmãos – a todos os irmãos com quem nos
cruzamos nos caminhos da vida. Não se trata entre optar por rezar ou por
trabalhar em favor dos outros, entre estar na igreja ou estar a ajudar os pobres;
trata-se é de manter, dia a dia, um diálogo contínuo com Deus, a fim de
percebermos os desafios que Deus tem para nós e de lhes respondermos
convenientemente, no dom de nós próprios aos irmãos.

Amar a Deus com todas as forças, com toda a mente, com toda a nossa
força… Um amor verdadeiramente humano, o amor segundo a vontade de
Deus. Jesus liga o amor a Deus e o amor ao próximo. O escriba compreendeu:
este amor vale mais que todas as oferendas e sacrifícios, porque envolve todo
o nosso ser. Ele é a vida.

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!
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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!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus por Cristo,
sempre vivo e a interceder por nós,
e com a confiança que nos vem
da palavra que acabámos de ouvir,
imploremos cheios de alegria:

«Escutai, Senhor, a nossa oração».

1. Para que o Papa Bento XVI, os bispos, presbíteros e diáconos,
recordem sempre que viver os mandamentos
é a melhor maneira de os ensinar,
oremos ao Senhor.

2. Para que os cristãos, os judeus e os muçulmanos,
saibam dizer aos que se voltam para os ídolos
que amar a Deus é a verdadeira felicidade,
oremos ao Senhor.

3. Para que os homens da ciência e os pensadores
encontrem na lei de Deus dada a Moisés
o segredo da paz, da justiça e da alegria,
oremos ao Senhor.

4. Para que todos os que põem o seu tempo e as suas forças
ao serviço dos irmãos mais débeis e pobres
lhes revelem nas suas atitudes o rosto de Jesus,
oremos ao Senhor.
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5. Para que a participação renovada na Eucaristia
não deixe que a nossa comunidade paroquial
separe o amor de Deus do amor do próximo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus, nosso único Senhor,
gravai no coração de todos os fiéis
o caminho dos vossos mandamentos
e fazei que, em todo o tempo e lugar,
eles vos amem de todo o coração
e ao próximo como a si mesmos.
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. – Senhor, fazei que este sacrifício

 seja para Vós uma oblação pura
 e para nós o dom generoso da vossa misericórdia.
 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, Deus nosso Pai, que sois a fonte de todo o amor.
Fazendo Aliança com o vosso povo,
deste-lhe a vossa lei de amor.
Permitistes, a cada um dos vossos filhos,
amar-Vos com todo o coração,
com toda a alma e com toda a força;
e amar ao próximo como a si mesmo.
Fostes Vós que nos amastes primeiro.
Enviando-nos o vosso Filho,
destes-nos uma luz para os nossos passos,
uma lâmpada para os nossos caminhos.
Com Ele, o vosso reino torna-se próximo.
Ele Vos conhece e Vos ama;
Ele nos ensina a amar-Vos, amando os outros.
Por tantos gestos de amor para com o vosso povo,
queremos, com a multidão dos Anjos e dos Santos,
proclamar a Vossa glória, cantando com alegria:

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 Bento XVI,
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,
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(Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus,
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:
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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. – 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,
especialmento do ódio
que vai contra o amor que tendes por todos.
Mudai o nosso «coração de pedra»,
para nos deixarmos moldar pelo Vosso amor
e assim esperarmos jubilosos
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 permaneceis vivo para sempre
e a paz que nos dais não passará.
Reuni o Vosso povo no amor,
e guardai-o na unidade
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.
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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. – Multiplicai em nós, Senhor,
os frutos da vossa graça,
para que os sacramentos celestes
que nos alimentam na vida presente
nos preparem para alcançarmos a herança prometida.
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.

 Amar com todo o coração…
Que valem os nossos “amo-te”?
Aproveitemos a interpelação deste domingo
para reflectir, nesta semana,
na sinceridade das nossas palavras e dos nossos sentimentos.
Dizer a alguém “amo-te”,
é verdadeiramente amá-lo com todo o seu coração,
com todas as suas forças, sem falhas?

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


