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III Domingo da Páscoa
Ano C

Testemunho da Comunidade...
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III Domingo da Páscoa
(O testemunho da Comunidade...)

1.ª Leit. – Act 5, 27b-32. 40b-41;
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. – Ap 5, 11-14;
Evangelho – Jo 21, 1-19.

A liturgia deste 3.º Domingo da Páscoa recorda-nos que a comunidade
cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projecto libertador que
Jesus iniciou; e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua
Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua
Palavra.

A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de
Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projecto
libertador de Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer
a Deus do que aos homens.

A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a
morte e que trouxe aos homens a libertação definitiva; em contexto litúrgico, o
autor põe a criação inteira a manifestar diante do “cordeiro” vitorioso a sua
alegria e o seu louvor.

O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projecto
libertador de Jesus; mas avisa que a acção dos discípulos só será coroada de
êxito se eles souberem reconhecer o Ressuscitado junto deles e se deixarem
guiar pela sua Palavra.
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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. – Exulte sempre o vosso povo, Senhor,

com a renovada juventude da alma, de modo que,
alegrando-se agora
por se ver restituído à glória da adopção divina,
aguarde o dia da ressurreição
na esperança da felicidade eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos          (Actos 5, 27b-32.40b-41)

«Somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo»

Naqueles dias,
o sumo sacerdote falou aos Apóstolos, dizendo:
«Já vos proibimos formalmente
de ensinar em nome de Jesus;
e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina
e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem».
Pedro e os Apóstolos responderam:
«Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens.
O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus,
a quem vós destes a morte, suspendendo-O no madeiro.
Deus exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador,
a fim de conceder a Israel
o arrependimento e o perdão dos pecados.
E nós somos testemunhas destes factos,
nós e o Espírito Santo
que Deus tem concedido àqueles que Lhe obedecem».
Então os judeus mandaram açoitar os Apóstolos,
intimando-os a não falarem no nome de Jesus,
e depois soltaram-nos.
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Os Apóstolos saíram da presença do Sinédrio
cheios de alegria,
por terem merecido serem ultrajados
por causa do nome de Jesus.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Sal. 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23

Refrão: Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me para não descer à cova.

Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis,
e dai graças ao seu nome santo.
A sua ira dura apenas um momento
e a sua benevolência a vida inteira.
Ao cair da noite vêm as lágrimas
e ao amanhecer volta a alegria.

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,
Senhor, sede Vós o meu auxílio.
Vós convertestes em júbilo o meu pranto:
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.
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Leitura do Livro do Apocalipse          (Ap 5, 11-14)

«Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza»

Eu, João, na visão que tive,
ouvi a voz de muitos Anjos,
que estavam em volta do trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos.
Eram miríades de miríades e milhares de milhares,
que diziam em voz alta:
«Digno é o Cordeiro que foi imolado
de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força,
a honra, a glória e o louvor».
E ouvi todas as criaturas
que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar,
e o universo inteiro, exclamarem:
Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro
o louvor e a honra, a glória e o poder
pelos séculos dos séculos».
Os quatro Seres Vivos diziam: «Ámen!»;
e os Anciãos prostraram-se em adoração.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho

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

Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo
e Se compadeceu do género humano.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 21, 1-19)

«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com os peixes»

Naquele tempo,
Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos,
junto do mar de Tiberíades.
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Manifestou-Se deste modo:
Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus.
Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar».
Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo».
Saíram de casa e subiram para o barco,
mas naquela noite não apanharam nada.
Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem,
mas os discípulos não sabiam que era Ele.
Disse-lhes Jesus:
«Rapazes, tendes alguma coisa de comer?»
Eles responderam: «Não».
Disse-lhes Jesus:
«Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis».
Eles lançaram a rede
e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes.
O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro:
«É o Senhor».
Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor,
vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos,
que estavam apenas a uns duzentos côvados da margem,
vieram no barco, puxando a rede com os peixes.
Quando saltaram em terra,
viram brasas acesas com peixe em cima, e pão.
Disse-lhes Jesus:
«Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora».
Simão Pedro subiu ao barco
e puxou a rede para terra,
cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes;
e, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede.
Disse-lhes Jesus: «Vinde comer».
Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-Lhe:
«Quem és Tu?»,
porque bem sabiam que era o Senhor.
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Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com os peixes.
Esta foi a terceira vez
que Jesus Se manifestou aos seus discípulos,
depois de ter ressuscitado dos mortos.

Depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro:
«Simão, filho de João, tu amas-Me mais do que estes?»
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros».
Voltou a perguntar-lhe segunda vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?»
Ele respondeu-lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?»
Pedro entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se O amava
e respondeu-Lhe:
«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas.
Em verdade, em verdade te digo:
Quando eras mais novo,
tu mesmo te cingias e andavas por onde querias;
mas quando fores mais velho,
estenderás a mão e outro te cingirá
e te levará para onde não queres».
Jesus disse isto para indicar o género de morte
com que Pedro havia de dar glória a Deus.
Dito isto, acrescentou: «Segue-Me».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
 A liturgia do tempo pascal concentra a nossa atenção naquele que por nós

morreu e ressuscitou; na glória que Ele agora possui, como Senhor do céu e da
terra: “O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabe-
doria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ao que está sentado no trono
e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre!”

Afirmar a glória de Cristo, não é algo de folclórico ou triunfalístico, mas é
uma proclamação convicta e clara do seu senhorio sobre nós, sobre a nossa
pobre vida, sobre a vida da Igreja, sobre o mundo e sobre toda a história. A
Igreja e cada cristão vivem desta certeza: Jesus ressuscitou dos mortos, é o
Vivente, é o Senhor; nós existimos n’Ele e para Ele; Ele é o referencial último
absoluto da nossa existência!

A mensagem fundamental que brota do texto de Evangelho que proclamamos
convida-nos a constatar a centralidade de Cristo, vivo e ressuscitado, na missão
que nos foi confiada.

Podemos esforçar-nos imenso e dedicar todas as horas do dia ao esforço de
mudar o mundo; mas se Cristo não estiver presente, se não escutarmos a sua
voz, se não ouvirmos as suas propostas, se não estivermos atentos à Palavra
que Ele continuamente nos dirige, os nossos esforços não farão qualquer sentido
e não terão qualquer êxito duradouro.

É preciso ter a consciência nítida de que o êxito da missão cristã não depende
do esforço humano, mas da presença viva do Senhor Jesus

É este Jesus vitorioso, que vem ao encontro dos seus às margens do Mar
da Galileia; é este Senhor que os apóstolos experimentam no evangelho de
hoje. Cada detalhe deste texto de João está cheio de significado. Vejamos: os
apóstolos pescam e nada conseguem apanhar... A pescaria é imagem da ação
missionária da Igreja. Sem Jesus, estamos sozinhos, sem Jesus a pescaria é
estéril, as tentativas são vãs... Sem Jesus, pescamos na noite escura… Mas,
pela manhã, Jesus vem ao encontro dos seus. Notemos que os discípulos não
conseguem reconhecer o Senhor ressuscitado. Só quando Cristo se dá a co-
nhecer é que os seus conseguem compreender e experimentar a sua presen-
ça viva e atuante. E Jesus dá-se a conhecer sempre na Palavra e no Pão
partido, na refeição em comum, isto é, na Celebração Eucarística. É aqui e



— 187 —

agora, nesta Eucaristia, que o Senhor nos fala e parte o Pão connosco. Toda a
celebração eucarística é celebração pascal, é encontro com o Ressuscitado!
Como seria bom que, a cada Domingo, revivêssemos esta experiência, esta
certeza da presença do Senhor vivo entre nós!...

Os discípulos ainda não tinham reconhecido Jesus. Este ordenou-lhes:
“Lançai as redes!” Eles lançaram-nas e já “não conseguiam puxá-las para
fora, por causa da quantidade de peixes”. O Discípulo Amado, diante do
sinal, reconhece o Ressuscitado: “É o Senhor!...” Mas, é Simão Pedro –
sempre ele, o chefe do grupo, o chefe da Comunidade dos discípulos, o que
comanda a pescaria – quem se faz ao mar, para encontrar Jesus. Jesus orde-
na que arrastem a rede para a terra. Notemos: o barco é um só, como uma só
é a Igreja de Cristo; também a rede é uma só, como única é a obra da
evangelização; e quem comanda a pescaria é Pedro, sob a ordem de Jesus! E
a rede não se rompe, apesar de cheia de 150 grandes peixes. O número é
exagerado, significando a plenitude da obra evangelizadora. E, então, Jesus
repete, diante dos discípulos, os gestos da Eucaristia: “tomou o pão e distri-
buiu entre eles”.

Depois, três vezes, o Ressuscitado pergunta a Pedro – e pergunta aos
sucessores de Pedro, os Bispos de Roma, pergunta hoje ao Papa Francisco:
“Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes?”. Pedro responde
que sim, e abandona-se no Senhor: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que te
amo!” Senhor, antes coloquei a minha confiança nas minhas próprias forças,
no meu próprio amor e acabei por te trair... Tu disseste que oravas por mim
para que a minha fé não desfalecesse, mas fui presunçoso, e contei mais com
as minhas forças que com a tua oração... Mas, agora, eu digo-te: “Tu sabes
tudo; tu sabes que Te amo”, apesar de minha fraqueza! É naquilo que tu
sabes, que tu podes, que tu em mim realizas que te digo: amo-Te! – E três
vezes, Jesus o incumbe, diante dos outros, de uma missão toda particular:
“Apascenta as minhas ovelhas!” Que ninguém duvide – a menos que dese-
je fazer pouco da vontade do Senhor – que Pedro é o primeiro pastor do
rebanho de Cristo. O rebanho é de Cristo, o Bom Pastor, e Cristo confiou-o a
Pedro! Quem não está em comunhão com o Sucessor de Pedro, certamente,
age de modo contrário ao que Cristo desejou para a sua Igreja e para seus
discípulos. Pouco adianta uma Bíblia debaixo do braço, se contrariando a Pa-
lavra de Deus, se nega a presença real do Cristo na Eucaristia (cf. Jo 6,53-
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57), o papel materno de Maria Virgem junto a cada discípulo amado do Senhor
(cf. Jo 19,25-27), a indissolubilidade do matrimónio (cf. Mc 10,1-12), a suces-
são apostólica e o papel de Pedro e seus sucessores na Igreja de Cristo (cf.
Mt 16,13-20)! Não é a Pedro super-homem que o Senhor confia a sua Igreja;
mas a Pedro frágil, a Pedro que o negou, a Pedro humilhado... a Pedro que
pode servir até de pedra de tropeço (cf. Mt 16,23). Pedro é a pedra da Igreja,
mas a Rocha inabalável é Cristo! E Cristo convida-o a segui-lo até ao martírio,
até levantar as mãos na cruz...

Assim foi com Pedro, assim com os discípulos, assim, agora, connosco...
Não tenhamos medo! É possível que muitas vezes nos sintamos sozinhos,
desamparados, pescando numa pescaria estéril de noite escura... Coragem: o
Senhor está connosco: é Ele quem nos manda à pesca, é Ele quem pode
encher as nossas redes e dá-lhes consistência para que não se rompam, é Ele
quem nos revela a sua presença e nos enche de coragem! Recordemos a
coragem dos apóstolos que se sentiam “contentes por terem sido conside-
rados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus”. É que eles sabi-
am, por experiência própria, que o Senhor estava vivo, que o Senhor caminha-
va com eles. Também nós, hoje, podemos escutá-l’O nas Escrituras e
reconhecê-lo entre nós no Pão partido da Eucaristia. É este Jesus que nos
envia à pesca, é este Jesus que caminhará sempre com sua Igreja, até o fim
dos tempos!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

A Igreja é convidada, em cada tempo,
a lançar as redes para a pesca.
Voltemos para Jesus o nosso olhar,
para que Ele dê fortaleza aos que trabalham
e sofrem humilhações pelo seu Nome,
dizendo com alegria:

«Cristo ressuscitado, ouvi-nos»

1. Pelo Papa Francisco a quem Jesus pede que O ame,
pelas ovelhas e cordeiros que ele apascenta,
e pelos bispos que com ele seguem a Cristo,
oremos, irmãos.
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2. Pelos que semeiam a Palavra e lançam as redes,
pelos que obedecem a Deus antes que aos homens
e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé,
oremos, irmãos.

3. Pelos homens públicos, construtores da paz,
pelos que têm poder e procuram servir bem
e pelos povos que anseiam por mais pão,
oremos, irmãos.

4. Pelos que estão presos por amarem a justiça,
pelos que sofrem por dizerem a verdade
e pelos que são perseguidos por ensinarem em nome de Jesus,
oremos, irmãos.

5. Pelos jovens que participam nesta assembleia,
pelas crianças que vão receber o Pão da vida,
e pelos adultos a quem Jesus pede que O sigam,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus ressuscitado,
que nas margens do mar da Galileia
preparastes o alimento
que queríeis partilhar com os Apóstolos
e nesta celebração da Páscoa
Vos dais na Palavra e na Eucaristia,
partilhai connosco o vosso amor
e conduzi-nos ao festim da eternidade.
Vós que sois Deus com o Pai 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.
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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. – Aceitai Senhor,

os dons da vossa Igreja em festa.
Vós que lhe destes tão grande felicidade,
fazei-a tomar parte na alegria eterna.
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,
por Jesus Cristo, vosso Filho,
que ressuscitastes dos mortos.
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Morrendo, destruiu a nossa morte.
Ressuscitando, deu-nos a sua vida.
Presente, cada dia, ao nosso lado,
ampara-nos nas dificuldades;
alegra-se connosco, nas horas de bonança;
Prepara-nos, pessoalmente,
o fogo e a refeição de acção de graças,
a que nos convida, para fazer de nós gente de partilha
e testemunhas do mundo novo,
que a sua ressurreição veio inaugurar.
Elevado na glória, Ele é o Cordeiro imolado,
digno de receber as honras e os louvores,
dos anjos e dos santos,
reunidos à volta do seu trono.
Enquanto não chega a hora de nos juntarmos
à volta do seu trono,
reunimo-nos aqui, à volta deste altar,
e com todos os homens de boa vontade,
espalhados pelo mundo,
queremos proclamar o nosso reconhecimento
pela sua ressurreição,
pela vida nova que já germina em nós e à nossa volta,
dizendo sem cessar:

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, dizendoo:

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
fizeste entrar na glória de 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.

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

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

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

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.
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E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.

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

R.: Amén.

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

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

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e de todo o pecado,
e tornai-nos fortes no meio das oposições e críticas
que sofremos pela nossa fé;
ajudai-nos a permanecermos sempre fiéis,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
 que fortalecestes a fé dos Vossos discípulos
 e os reunistes na Vossa paz:
 que a Vossa Palavra nos oriente
 e que o Vosso Pão  nos dinamize,
 para sermos capazes de acolher, desde agora,
 a alegria e a paz prometidas aos Vossos servidores,
como é da 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,
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. – Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo

e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne
aqueles que renovastes
com os sacramentos de vida eterna.
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. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria o Tempo Pascal,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e          ✠✠✠✠✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Crer em Jesus ressuscitado implica testemunhál’O.
Isso era verdade há 2000 anos.
Ainda hoje continua a ser verdade…
No concreto da minha vida quotidiana:
família, trabalho, escola, escritório, fábrica…
o que ouso arriscar em nome da minha fé em Cristo Ressuscitado?

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


