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V Domingo da Páscoa
Ano B

Jesus, é a Videira...
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V Domingo da Páscoa
(Formemos comunidades cristãs...)

1.ª Leit. – Act 9, 26-31;
Salmo – Sal 21, 26b-27. 28. 30. 31-32;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 18-24;
Evangelho – Jo 15, 1-8.

A liturgia do 5.º  Domingo da Páscoa convida-nos a reflectir sobre a nossa
união a Cristo; e diz-nos que só unidos a Cristo temos acesso à vida verdadei-
ra.

O Evangelho apresenta Jesus como "a verdadeira videira" que dá os fru-
tos bons que Deus espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos a
Cristo, pois é d'Ele que eles recebem a vida plena. Se permanecerem em
Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas no meio dos homens da
vida e do amor de Deus.

A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo – o
Corpo de Cristo. A sua vocação é seguir Cristo, integrado numa família de
irmãos que partilha a mesma fé, percorrendo em conjunto o caminho do amor.
É no diálogo e na partilha com os irmãos que a nossa fé nasce, cresce e
amadurece e é na comunidade, unida por laços de amor e de fraternidade, que
a nossa vocação se realiza plenamente.

A segunda leitura define o ser cristão como "acreditar em Jesus" e "amar-
nos uns aos outros como Ele nos amou". São esses os "frutos" que Deus
espera de todos aqueles que estão unidos a Cristo, a "verdadeira videira". Se
praticarmos as obras do amor, temos a certeza de que estamos unidos a Cristo
e que a vida de Cristo circula em nós.
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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 Ressuscitado,
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. – Senhor nosso Deus,

que nos enviastes o Salvador
e nos fizestes vossos filhos adoptivos,
atendei com paternal bondade as nossas súplicas
e concedei que, pela nossa fé em Cristo,
alcancemos a verdadeira liberdade e a herança 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 9, 26-31)

«Contou-lhes como, no caminho, tinha visto o Senhor»

Naqueles dias,
Saulo chegou a Jerusalém
e procurava juntar-se aos discípulos.
Mas todos os temiam,
por não acreditarem que fosse discípulo.
Então, Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos Apóstolos
e contou-lhes como Saulo, no caminho,
tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado,
e como em Damasco tinha pregado com firmeza
em nome de Jesus.
A partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém
e falava com firmeza no nome do Senhor.
Conversava e discutia também com os helenistas,
mas estes procuravam dar-lhe a morte.
Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia
e fizeram-no seguir para Tarso.
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Entretanto, a Igreja gozava de paz
por toda a Judeia, Galileia e Samaria,
edificando-se e vivendo no temor do Senhor
e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 117 (118),1 e 8-9.21-23.26.28cd.29 (R. 22)

Refrão: Eu Vos louvo, Senhor, no meio da multidão.

Cumprirei a minha promessa na presença dos vossos fiéis.
Os pobres hão-de comer e serão saciados,
louvarão o Senhor os que O procuram:
vivam para sempre os seus corações.

Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele
todos os confins da terra;
e diante d'Ele virão prostrar-se
todas as famílias das nações.
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Só a Ele hão-de adorar
todos os grandes do mundo,
diante d'Ele se hão-de prostrar
todos os que descem ao pó da terra.

Para Ele viverá a minha alma,
há-de servi-l'O a minha descendência.
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir:
"Eis o que fez o Senhor".

Leitura da Primeira Epístola de São João      (1 Jo 3, 18-24)

«É este o seu mandamento: acreditar e amar»

Meus filhos,
não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
Deste modo saberemos que somos da verdade
e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus;
porque, se o nosso coração nos acusar,
Deus é maior que o nosso coração
e conhece todas as coisas.
Caríssimos, se o coração não nos acusa,
tenhamos confiança diante de Deus
e receberemos d'Ele tudo o que Lhe pedirmos,
porque cumprimos os seus mandamentos
e fazemos o que Lhe é agradável.
É este o seu mandamento:
acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo,
e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.
Quem observa os seus mandamentos
permanece em Deus e Deus nele.
E sabemos que permanece em nós
pelo Espírito que nos concedeu.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Jo 15, 4a.5b)

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

«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós;
quem permanece em Mim dá muito fruto».

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 15, 1-8)

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
"Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos".

Palavra da Salvação.
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Proposta de Reflexão Homilética

No passado Domingo escutamos o Senhor Jesus, vencedor da morte, Au-
tor da Vida, que nos revelava com doçura e profundidade: "Eu sou o Bom
Pastor" (Jo 10,11). Hoje,  voltamos de novo o nosso olhar para o Senhor, imo-
lado por nós e, por nós, ressuscitado; escutemo-lo mais uma vez: "Eu sou a
videira verdadeira e meu Pai é o agricultor!" Para compreendermos esta
palavra de Jesus é necessário recordar o povo de Israel, a vinha eleita de
Deus, vinha que o Senhor arrancou do Egito e plantou na terra santa; vinha
que o Senhor cercou de cuidados e de carinho. Vinha que, no entanto, não deu
os frutos esperados! Escutemos as queixas do Senhor pela boca do Profeta
Isaías: "Que restava fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Porque,
quando eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas?
Agora vos farei saber o que vou fazer da minha vinha! Arrancarei a sua
cerca para que sirva de pasto, derrubarei o seu muro para que seja
pisada... A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel; e os ho-
mens de Judá são a sua plantação preciosa. Deles esperava o direito,
mas o que produziram foi transgressão; esperava a justiça, mas o que
apareceu foram gritos de desespero" (Is 5,4-5.7). Israel foi a vinha infiel;
agora surge Aquele que é o Israel verdadeiro, a verdadeira videira que dá o
bom fruto, o fruto doce da obediência ao Pai até à morte e morte de cruz!
Jesus é o Israel fidelíssimo, a verdadeira vinha plantada pelo Pai. Na obediên-
cia e na fidelidade, Ele deu fruto de vida eterna. O Salmo 21,  que rezávamos
há momentos e que Jesus rezou na cruz e que começa com a súplica "Meu
Deus, meu Deus, por que me abandonaste?", recorda bem o preço da
obediência de Jesus ao Pai... A Ele podemos dizer: Jesus amado, tu és a
Vinha verdadeira! Na obediência ao Pai, divino Agricultor, deste-nos o
fruto da vida eterna. Morreste, mas estás vivo para sempre! Bendito
sejas tu! A ti a glória pelos séculos dos séculos!

Esta Videira viva e verdadeira, plena do Santo Espírito, que é a vida do Pai,
vivifica-nos. Foi por nós que Jesus, a Videira, morreu; foi por nossa causa que
Ele ressuscitou! Escutemo-l’O ainda: “Ele [o Pai] corta todo o ramo que
está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que
dê ainda mais fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos
anunciei. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo
não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim
também vós, se não permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós sois os
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ramos”. Fomos enxertados na videira verdadeira: em Jesus, somos a Igreja, o
novo Israel, a vinha eleita do Senhor. Somo-lo, porque, pelo batismo, fomos
enxertados em Cristo e, agora, vivemos da sua seiva bendita, que é o Espírito
Santo. São João disse-nos na segunda leitura, que sabemos que Deus perma-
nece connosco e nós n'Ele porque temos o seu Espírito... Que realidade bela
e misteriosa: estamos unidos a Cristo de verdade, de verdade vivemos a Sua
vida nova, vida que Ele adquiriu na ressurreição. O que espera agora de nós o
Senhor? Que não sejamos como o povo da Antiga Aliança, que produziu uvas
azedas! O Senhor espera de nós frutos doces; doces da doçura de Cristo que,
por nosso amor, fez-se obediente até a morte e morte de cruz!

Que devemos, então, fazer para produzir frutos doces no Senhor? São
João diz-nos ainda na mesma leitura que o fruto que podemos produzir é acre-
ditar no Filho amado e amarmo-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.
Compreendamos que ser cristão é viver enxertados em Cristo e tornarmo-nos
ramos da mesma videira. Podemos dizer a mesma coisa de outro modo, usan-
do as palavras de São Paulo: Cristo é a Cabeça, nós somos os membros do
corpo que é a Igreja. Os membros vivem da vida da Cabeça como os ramos
vivem da seiva que brota do tronco. A Igreja não é simplesmente a soma dos
crentes... Não somos nós que fazemos a Igreja... Ela nasce de Cristo, ela é-
nos anterior; e nós, pela graça de Deus, somos nela enxertados pelo batismo e
na eucaristia. Ser cristão é ser Igreja; e ser Igreja é estar profundamente
unido a Cristo e, em Cristo, unidos uns aos outros. Nunca esqueçamos: vive-
mos a mesma vida, nutrimo-nos da mesma seiva: esta vida, esta seiva é o
Espírito Santo do Ressuscitado! Fora de Cristo, que fruto daríamos? Separa-
dos do tronco, fora da videira, como permaneceríamos vivos da vida divina?
Como poderíamos produzir frutos de vida eterna? É permanecendo em Cristo,
cabeça e tronco da Igreja, que viveremos da Sua energia, da Sua seiva, isto é,
do Seu Espírito Santo.

Mas, isso não nos livra das dificuldades. Desde os inícios, a vida dos cris-
tãos é marcada por provações interiores e exteriores; desde as origens há
dificuldades mesmo entre os irmãos na fé. Recordemos a situação da primei-
ra leitura de hoje: a desconfiança da comunidade em relação a São Paulo...
Então: tribulações exteriores, tribulações interiores; momentos de dor, mo-
mentos de escuridão... Onde está Cristo? Não é Ele a videira? Nele não
estamos seguros? Sim! Mas, não seguros de seguranças humanas! Jesus pre-
vine-nos, no Evangelho de hoje, para as podas da vida, podas que o Pai con-
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sente, para que demos fruto de vida eterna, fruto de uma vida totalmente
enxertada em Cristo e, com Cristo, em Deus: “Ele [o Pai] corta todo o
ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto”. Batizados em Cristo, n'Ele permaneçamos
enxertados; alimentemo-nos da sua seiva na eucaristia; suportemos com ab-
soluta confiança n'Ele as podas e purificações da vida... Se o fizermos, produ-
ziremos verdadeiro fruto, fruto de vida eterna.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

O Senhor disse-nos hoje no Evangelho
que, se permanecermos n'Ele
e Ele permanecer em nós,
nos será concedido o que pedirmos.
Confiantes nesta palavra de Jesus,
apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas,
dizendo cheios de esperança:

«Abençoai, Senhor, o vosso povo»

1. Por  todos os fiéis da santa Igreja,
para que permaneçam unidos a Jesus
e dêem frutos para glória de Deus Pai,
oremos, irmãos.

2. Por aqueles que proclamam o Evangelho
e procuram levá-lo a toda a parte,
para que cresça o número dos que os escutam,
oremos, irmãos.

3. Pelos pais cristãos e pelos seus filhos,
para que creiam em Jesus e no que Ele disse
e se amem uns aos outros em verdade,
oremos, irmãos.

4. Pelas comunidades das irmãs contemplativas,
para que louvem sem cessar o nosso Deus
e sejam ouvidas em tudo aquilo que Lhe pedem,
oremos, irmãos.
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5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
para que a Ceia do Senhor que celebramos
nos recorde que sem Ele nada podemos fazer,
oremos irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que conheceis a vinha que nós somos
e cuidais dela como um bom agricultor,
fazei-nos permanecer em Jesus Cristo
e produzir muito fruto
para glória do vosso santo nome.
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 nosso Deus,

que, pela admirável permuta de dons neste sacrifício,
nos fazeis participar na comunhão convosco,
único e sumo bem,
concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade,
dêmos testemunho dela na prática das boas obras.
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,
mas especialmente neste tempo
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é a verdadeira vinha,
em quem recebemos a vossa vida divina.
Ele é a verdadeira seiva que nos robustece
no testemunho da vossa palavra e do vosso Evangelho.
Ele é o verdadeiro amor que nos une a Vós e entre nós.
Ele é a verdadeira cepa, donde saem os ramos frondosos
da vossa Igreja, espalhada pelo mundo
e onde as aves do céu fazem os seus ninhos.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória, cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...
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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.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o pão, abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, depois da Ceia,
tomou o cálice
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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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,
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.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
e não permitais que nos separemos de Vós, pelo pecado,
nem que fechemos o nosso coração à Vossa Palavra de Vida.
Convencei-nos que o vosso verdadeiro discípulo
tem que dar frutos que Vos sejam agradáveis.
Livrai-nos de toda a perturbação e de todo o medo,
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 dissestes aos Vossos discípulos:
 «Eu sou a videira, vós sois os ramos»,
 fazei que a seiva do Vosso amor
 circule em abundância nas nossas vidas
 para produzirmos frutos de justiça e de paz
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. – Somos ramos da mesma cepa divina, que é Cristo.
Vivamos unidos a Ele, e por Ele, unidos 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,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Protegei, Senhor, o vosso povo

que saciastes nestes divinos mistérios
e fazei-nos passar da antiga condição do pecado
à vida nova da graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – 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.

Cristo é a videira, nós somos os ramos,
Só unidos e Ele, e por Ele, entre nós, seremos vinha do Senhor, a Sua Igreja.
Por isso, ao falarmos da Igreja, mesmo apontando os seus males,
mudemos o sujeito da frase: não: A Igreja..., mas sim: Nós...

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


