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III Domingo do Tempo Comum
(Pescadores de homens...)

1.ª Leit. – Jonas 3, 1-5. 10;
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 7, 29-31;
Evangelho – Mc 1, 14-20.

A liturgia do 3.º Domingo do Tempo Comum propõe-nos a continu-
ação da reflexão iniciada no passado domingo. Recorda, uma vez mais,
que Deus ama cada homem e cada mulher e chama-o à vida plena e
verdadeira. A resposta do homem ao chamamento de Deus passa por um
caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus.

A primeira leitura diz-nos – através da história do envio do profe-
ta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive – que Deus ama
todos os homens e a todos chama à salvação. A disponibilidade dos ninivitas
em escutar os apelos de Deus e em percorrer um caminho imediato de
conversão constitui um modelo de resposta adequada ao chamamento de
Deus.

A segunda leitura convida o cristão a ter consciência de que “o
tempo é breve” – isto é, que as realidades e valores deste mundo são
passageiros e não devem ser absolutizados. Deus convida cada cristão,
em marcha pela história, a viver de olhos postos no mundo futuro – quer
dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-se aos valores do
“Reino”.

No Evangelho aparece o convite que Jesus faz a todos os homens
para se tornarem seus discípulos e para integrarem a sua comunidade.
Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do Reino pressu-
põe um caminho de “conversão” e de adesão a Jesus e ao Evangelho.
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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 todo-poderoso e eterno,

dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade,
para que mereçamos produzir
abundantes frutos de boas obras,
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura da Profecia de Jonas    (Jonas 3, 1-5.10)

«Os habitantes de Nínive converteram-se do seu mau caminho»

A palavra do Senhor
foi dirigida a Jonas nos seguintes termos:
«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi».
Jonas levantou-se e foi a Nínive,
conforme a palavra do Senhor.
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus;
levava três dias a atravessar.
Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia
e começou a pregar nestes termos:
«Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída».
Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus,
proclamaram um jejum
e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno.
Quando Deus viu as suas obras
e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara
e não o executou.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R. 4a)

Refrão: Ensinai-me, Senhor, os Vossos caminhos.

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças, que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 7, 29-31)

«O cenário deste mundo é passageiro»

O que tenho a dizer-vos, irmãos,
é que o tempo é breve.
Doravante,
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
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os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo,
como se realmente não o utilizassem.
De facto, o cenário deste mundo é passageiro.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mc 1, 15)

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

Está próximo o reino de Deus;

arrependei-vos e acreditai no Evangelho.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mc 1, 14-20)

«Arrependei-vos e acreditai no Evangelho»

Depois de João ter sido preso,

Jesus partiu para a Galileia

e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:

«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.

Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».

Caminhando junto ao mar da Galileia,

viu Simão e seu irmão André,

que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.

Disse-lhes Jesus:

«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens».

Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O.
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Um pouco mais adiante,

viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,

que estavam no barco a consertar as redes;

e chamou-os.

Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco

com os assalariados

e seguiram Jesus.
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Nestes inícios do Tempo Comum, a Liturgia apresenta-nos tam-

bém os inícios do Evangelho segundo Marcos. Hoje Jesus aparece a
inaugurar seu ministério público. As Suas palavras são consoladoras:
“Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.” A esperan-
ça de Israel até que enfim iria realizar-se: o Messias, o Salvador espe-
rado estava a chegar para instaurar o Reino! Com Jesus, com a Sua
Pessoa, osSeus gestos e a Sua pregação, o Reinado de Deus, a proxi-
midade do Santo de Israel, seria realmente tocada pelo povo de Deus.
É isso o Reino de Deus: em Jesus, Deus fez-se próximo, Deus veio
acolher, consolar, indicar o caminho, salvar! Em Jesus, o Filho amado,
Deus veio revelar a Sua paternidade, debruçando-Se sobre o aflito, o
pobre, o pecador. Chegou o Reino: Deus veio consolar o Seu povo!

Mas, há algo surpreendente neste alegre anúncio de Jesus: logo
depois de afirmar que o Reino chegou, o Senhor intima o povo:
“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”. Porque dá Jesus esta
ordem? Os israelitas não esperavam pelo Reino? Porque precisam de
se converter? O Reino que Jesus veio trazer não é de encomenda, não
é sob medida, como gostaríamos. O Senhor não nos vem trazer um
Deus à nossa medida, à medida do mundo, um deus moderninho para
consumo das nossas necessidades, interesses e expectativas. No mun-
do do fácil, do prático e do descartável, gostaríamos de um deusinho
assim... Jesus grita-nos: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.”
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O Reino só será Boa-Notícia para quem se abrir à surpresa inquietante
do Deus que Jesus anuncia. Acolher a novidade, a Boa-notícia, o Evan-
gelho, acolher esse Deus que chega, exige que saiamos de nós mes-
mos, como os ninivitas que, escutando o apelo de Jonas, se converte-
ram! Mais tarde, Jesus irá criticar duramente o seu povo: “Os habi-
tantes de Nínive hão-de levantar-se no dia do Julgamento, junta-
mente com esta geração, e hão-de condená-la, porque eles con-
verteram-se pela pregação de Jonas. Mas aqui está alguém que é
mais do que Jonas!” (Mt 12,41). Como é atual a Palavra deste Domin-
go! Cheios de nós, adormecidos e satisfeitos com os nossos pensa-
mentos, com a nossa lógica cómoda e pagã, jamais poderemos acolher
o Reino em nós e experimentar a sua alegria e a sua paz! Não esque-
çamos: a primeira palavra do Senhor no Evangelho é “convertei-vos!”
Não é possível domar Jesus, não é possível um cristianismo sob medi-
da! Não é por acaso que o Evangelho de hoje começa por falar da
prisão de João Batista, aquele santo profeta que preparou a vinda do
Reino. O Reino sofre violência; violência do mundo, violência do nosso
coração envelhecido pelo pecado, da nossa razão tantas vezes fecha-
da para a luz de Cristo. Por isso mesmo, logo depois de apresentar o
apelo de Jesus, são Marcos fala-nos da vocação dos quatro primeiros
discípulos. Certamente, esse chamamento deve ser compreendido de
modo muito particular como referindo-se à vocação sacerdotal, que
faz dos chamados “pescadores de homens”. Mas, esse chamamento
indica também a vocação de todo o cristão: seguir Jesus no caminho da
vida. Nesse sentido, a lição é clara: seguir Jesus exige deixar tudo,
deixar-se e colocar a vida em relação com o Senhor! Só assim podere-
mos acolher o Reino!

Nunca esqueçamos, irmãos: diante da urgência de estar com
Jesus, de viver unido a Ele, de acolher a Sua pessoa, tudo o mais é
relativo! Daí a advertência de São Paulo na segunda leitura de hoje: “O
tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se
as não tivessem; os que choram, como se não chorassem; os que
andam alegres, como se não andassem; os que compram, como se
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não possuíssem; os que utilizam este mundo, como se realmente
não o utilizassem.” Aqui, não se trata de desvalorizar o mundo e o que
de belo e de bom há nele. Trata-se, sim, de colocar as coisas na sua
real perspectiva, na perspectiva do Infinito de Deus e da urgência do
Reino. O mundo atual, com a sua cultura pagã, deseja que esqueçamos
os verdadeiros valores, que absolutizemos aquelas coisas que são rela-
tivas, que deixemos de lado aquilo que realmente importa. E o que
importa? Escutemos, caríssimos: “Buscai, em primeiro lugar, o Rei-
no de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado!”
(Mt 6,33). Somos chamados a abrir a nossa existência, a abrir o nosso
coração, a nossa vida, os nossos valores para o Cristo que nos traz o
Reino do Pai do Céu! Mas só poderemos acolhê-l’O de facto se nos
colocarmos diante d’Ele com um coração de pobre, com a consciência
de que precisamos realmente do Senhor, que, sozinhos, não nos reali-
zaremos, não seremos felizes, não alcançaremos a verdadeira vida!

É triste perceber, hoje, quantos cristãos se sentem tão à vontade
na nossa sociedade consumista, secularizada, pagã e satisfeita consigo
própria. Esses, infelizmente, jamais experimentarão a doçura do Reino,
que só poderá ser compreendido por quem chorou, quem teve fome e
sede de justiça (isto é de amizade com Deus), quem foi puro, que foi
perseguido... É por isso que tantas vezes ouviremos, nos domingos
deste ano, o Senhor afirmar que só poderá compreender e acolher o
Reino quem tiver um coração de pobre.

Caríssimos, convertamo-nos! Levemos a sério que o modo de
pensar e sentir de Deus não são o nosso! Tenhamos a coragem de nos
deixarmos seduzir por Cristo. São Jerónimo, comentando a atitude dos
quatro primeiros discípulos chamados pelo Senhor, afirma: “A verda-
deira fé não conhece hesitação: imediatamente ouve, imediata-
mente crê, imediatamente segue...” Seja assim a nossa fé no Senhor,
seja assim a nossa adesão ao nosso Salvador! Então, seremos felizes
de verdade, porque perceberemos que o que Cristo nos trouxe é uma
Boa Notícia, a melhor de todas: Deus ama-nos, caminha conosco e, no
Seu Filho, convida-nos à amizade íntima com Ele, nesta vida e por toda
eternidade!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus
seja digna de tão grande chamamento,
dirijamos ao Pai a nossa oração,
dizendo com alegria:

«Ouvi, Senhor, a nossa súplica».

1. Pelo Papa Bento XVI, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que, seguindo o caminho da fé,
irradiem confiança, alegria e disponibilidade,
oremos ao Senhor.

2. Pelos jovens que na nossa diocese
sentem o chamamento de Jesus,
para que escutem a sua voz e o sigam,
oremos ao Senhor.

3. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo,
para que descubram no Evangelho de Cristo
o alicerce firme da justiça e da paz,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres,
para que o Senhor lhes dê o seu Espírito
e a perseverança nas dificuldades,
oremos ao Senhor.

5. Por nós que participamos nesta celebração,
para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus
e de a ela voltar se a viermos a perder,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, que pela boca do vosso Filho
dissestes que o tempo se cumpriu
e está próximo o reino de Deus,
dai-nos um coração que saiba responder
às surpresas inesperadas do Evangelho.
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. – Aceitai benignamente,
e santificai Senhor, os nossos dons,
a fim de que se tornem para nós fonte de salvação.
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 e 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, nosso Senhor.
Ele que fecunda as nossas terras áridas,
e desperta o nosso coração adormecido.
Ele que desfaz as redes das nossas ilusões
e nos arranca às nossas barcas
sem ideal e sem futuro.
Ele que enche de alegria
todos aqueles que O seguem corajosamente.
Ele que dá força e coragem
aos apóstolos e aos profetas do nosso tempo,
e de todos os tempos,
para que a justiça e a paz se abracem,
para que a verdade e o amor vençam
e para que o vosso reino venha a este mundo,
como um fermento renovador.
É por isso que,
a exemplo dos que nos precederam na fé,
encorajados pelos seus exemplos e orações,
em união com todos aqueles 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 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,
para que todos nós, participando deste altar
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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.
Dai-nos a Vossa luz,
que nos livre das trevas,
nos afaste das tristezas e nos encorage
a seguirmos a Vossa Boa Nova da salvação,
enquanto esperamos 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,
que proclamastes a Boa Nova da salvação,
e curastes os doentes:
abri as nossas mãos;
convertei o nosso coração,
para podermos acolher a paz que nos ofereceis,
e nos convidais a partilhar à nossa volta,
para sermos mensageiros de luz e não de trevas,
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.
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Pres. – A Igreja é una.

Paulo pede-nos para não haver divisões entre nós.

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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus omnipotente,

nós Vos pedimos
que, tendo sido vivificados pela vossa graça,
nos alegremos sempre nestes dons sagrados.
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.

Em comunidade,
é bom ouvir o apelo à conversão:
as nossas maneiras de viver e de trabalhar
devem também, sem cessar, ser regeneradas
para melhor corresponder
àquilo que Cristo espera de nós.
É preciso que, juntos, nos viremos para Ele.
E o Evangelho deste domingo
é a ocasião para um tempo de discernimento
que muito raramente fazemos.

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


