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V Domingo da Quaresma
Ano C
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V Domingo da Quaresma
(A vida Nova pela Reconciliação)

1.ª Leit. – Is 43, 16-21;
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 3, 8-14;
Evangelho – Jo 8, 1-11.

A liturgia de hoje fala-nos (outra vez) de um Deus que ama e cujo

amor nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à vida

nova, à ressurreição.

A primeira leitura apresenta-nos o Deus libertador, que acom-

panha com solicitude e amor a caminhada do seu Povo para a liberdade.

Esse “caminho” é o paradigma dessa outra libertação que Deus nos

convida a fazer neste tempo de Quaresma e que nos levará à Terra

Prometida onde corre a vida nova.

A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” que im-

pede a descoberta do fundamental: a comunhão com Cristo, a identifica-

ção com Cristo, princípio da nossa ressurreição.

O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, não são o

castigo e a intolerância que resolvem o problema do mal e do pecado; só

o amor e a misericórdia geram activamente vida e fazem nascer o ho-

mem novo. É esta lógica – a lógica de Deus – que somos convidados a

assumir na nossa relação com os irmãos.
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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.

Catequista: Queridos meninos, hoje é a vossa festa com Jesus.
Vamos colocar no Seu coração tudo o que fizemos até ago-

ra. Todos juntos, os vossos pais, o P. Delfim e os catequistas,
vamos pedir a Jesus que nos ajude sempre a saber perdoar.

O maior tesouro que podemos ter para as nossas vidas já
sabem qual é: é ter Jesus no nosso coração!

Estamos nestes dias a viver a Quaresma que também já sa-
bem o que é: é a preparação para a Páscoa, a Ressurreição de
Jesus.

Para nos prepararmos bem temos que olhar para o nosso
coração e procurar Jesus.

Vamos pedir a Jesus a Sua Misericórdia, o seu perdão e o
seu Amor.

Já ontem recebemos esse perdão, através do Sacramento da
Reconciliação. Foi a Festa do Perdão, que continuamos hoje a
celebrar nesta Eucaristia.

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.
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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.

Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça

de viver com alegria o mesmo espírito de caridade
que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte
pela salvação dos homens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo..

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías         (Is 43, 16-21)

"Vou realizar uma coisa nova: matarei a sede ao meu povo"

O Senhor abriu outrora caminhos através do mar,
veredas por entre as torrentes das águas.
Pôs em campanha carros e cavalos,
um exército de valentes guerreiros;
e todos caíram para não mais se levantarem,
extinguiram-se como um pavio que se apaga.
Eis o que diz o Senhor:
«Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados,
não presteis atenção às coisas antigas.
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Olhai: vou realizar uma coisa nova,
que já começa a aparecer; não a vedes?
Vou abrir um caminho no deserto,
fazer brotar rios na terra árida.
Os animais selvagens – chacais e avestruzes –
proclamarão a minha glória,
porque farei brotar água no deserto,
rios na terra árida,
para matar a sede ao meu povo escolhido,
o povo que formei para Mim
e que proclamará os meus louvores».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R 3)

Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo!...

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.
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Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 3, 8-14

"Por Cristo, considerei todas as coisas como prejuízo,

configurando-me à sua morte"

Irmãos:
Considero todas as coisas como prejuízo,
comparando-as com o bem supremo,
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor.
Por Ele renunciei a todas as coisas
e considerei tudo como lixo,
para ganhar a Cristo
e nele me encontrar,
não com a minha justiça que vem da Lei,
mas com a que se recebe pela fé em Cristo,
a justiça que vem de Deus e se funda na fé.
Assim poderei conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos,
configurando-me à sua morte,
para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos.
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Não que eu tenha já chegado à meta,
ou já tenha atingido a perfeição.
Mas continuo a correr, para ver se a alcanço,
uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido.
Só penso numa coisa:
esquecendo o que fica para trás,
lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta,
em vista do prémio a que Deus, lá do alto,
me chama em Cristo Jesus.

Palavra do Senhor

Catequista: Estamos a celebrar a Festa do Perdão, neste Tempo da
Quaresma em que os adultos têm oportunidade para se arrepen-
derem e se abeiram da Eucaristia para celebrar a Páscoa. Este é
um dia de perdão. Nós que fomos lavados nas águas do Baptis-
mo, podemos sempre tornar mais limpo o nosso coração,  acredi-
tando que Jesus veio ao mundo não para o condenar, mas para o
salvar. Ele não condena ninguém, antes nos defende e perdoa. É
isso que Jesus nos vai dizer mais uma vez ao mostrar a sua atitu-
de perante a mulher adúltera no Evangelho que vamos escutar.

Aclamação ao Evangelho
(Joel 2, 12-13)

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...

Convertei-vos a Mim de todo o coração, diz o Senhor;

porque sou benigno e misericordioso.

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 8, 1-11)

"Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra"

Naquele tempo,
Jesus foi para o Monte das Oliveiras.
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo,
e todo o povo se aproximou d’Ele.
Então sentou-Se e começou a ensinar.
Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus
uma mulher surpreendida em adultério,
colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus:
«Mestre, esta mulher foi surpreendida
em flagrante adultério.
Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres.
Tu que dizes?»
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada
e terem pretexto para O acusar.
Mas Jesus inclinou-Se
e começou a escrever com o dedo no chão.
Como persistiam em interrogá-l’O,
ergueu-se e disse-lhes:
«Quem de entre vós estiver sem pecado
atire a primeira pedra».
Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão.
Eles, porém, quando ouviram tais palavras,
foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos,
e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio.
Jesus ergueu-Se e disse-lhe:
«Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?».
Ele respondeu:
«Ninguém, Senhor».
Disse então Jesus:
«Nem Eu te condeno.
Vai e não tornes a pecar».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Temos diante de Jesus uma mulher que, de acordo com a Lei,

tinha cometido uma falta que merecia a morte. Para os escribas e fariseus,
trata-se de uma oportunidade de ouro para testar a ortodoxia de Jesus
e a sua fidelidade às exigências da Lei; para Jesus, trata-se de revelar
a atitude de Deus frente ao pecado e ao pecador.

Apresentada a questão, Jesus não procura branquear o pecado
ou desculpabilizar o comportamento da mulher. Ele sabe que o pecado
não é um caminho aceitável, pois gera infelicidade e rouba a paz… No
entanto, também não aceita pactuar com uma Lei que, em nome de
Deus, gera morte. Porque os esquemas de Deus são diferentes dos
esquemas da Lei, Jesus fica em silêncio durante uns momentos e es-
creve no chão, como se pretendesse dar tempo aos participantes da
cena para perceber aquilo que estava em causa. Finalmente, convida
os acusadores a tomar consciência de que o pecado é uma consequência
dos nossos limites e fragilidades e que Deus entende isso: “quem de vós
estiver sem pecado, atire a primeira pedra”. E continua a escrever no
chão, à espera que os acusadores da mulher interiorizem a lógica de
Deus – a lógica da tolerância e da compreensão. Quando os escribas e
fariseus se retiram, Jesus nem sequer pergunta à mulher se ela está ou
não arrependida: convida-a, apenas, a seguir um caminho novo, de li-
berdade e de paz (“vai e não tornes a pecar”).

A lógica de Deus não é uma lógica de morte, mas uma lógica de
vida; a proposta que Deus faz aos homens através de Jesus não passa
pela eliminação dos que erram, mas por um convite à vida nova, à
conversão, à transformação, à libertação de tudo o que oprime e escra-
viza; e destruir ou matar em nome de Deus ou em nome de uma qual-
quer moral é uma ofensa inqualificável a esse Deus da vida e do amor,
que apenas quer a realização plena do homem.

O episódio põe em relevo, por outro lado, a intransigência e a
hipocrisia do homem, sempre disposto a julgar e a condenar… os ou-
tros. Jesus denuncia, aqui, a lógica daqueles que se sentem perfeitos e
auto-suficientes, sem reconhecerem que estamos todos a caminho e
que, enquanto caminhamos, somos imperfeitos e limitados. É preciso
reconhecer, com humildade e simplicidade, que necessitamos todos da
ajuda do amor e da misericórdia de Deus para chegar à vida plena do
Homem Novo. A única atitude que faz sentido, neste esquema, é assu-
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mir para com os nossos irmãos a tolerância e a misericórdia que Deus
tem para com todos os homens.

Na atitude de Jesus, torna-se particularmente evidente a miseri-
córdia de Deus para com todos aqueles que eram considerados margi-
nais. Todos os pecadores encontram em Jesus um sinal do Deus que os
ama e que lhes diz: “Eu não te condeno”. Sem excluir ninguém, Jesus
promoveu os desclassificados, deu-lhes dignidade, tornou-os pessoas,
libertou-os, apontou-lhes o caminho da vida nova, da vida plena.

A dinâmica de Deus é uma dinâmica de misericórdia, pois só o
amor transforma e permite a superação dos limites humanos. É essa a
realidade do Reino de Deus, a festa que hoje celebramos: o Perdão.

Celebração do Perdão

Presidente – Afastámo-nos do amor de Deus
e por isso somos pecadores.

Catequista: Somos pecadores, sempre que:
☞ não escutámos com atenção Palavra de Deus,

na Catequese e na Eucaristia;
☞ não rezámos, por preguiça e por esquecimento;
☞ Deixámos de ser amigos dos pais e das outras crianças;

Coro: Senhor, tende piedade de nós....

Catequista: Somos realmente pecadores, sempre que:
☞ Não dissémos a verdade ou enganámos os outros;
☞ Fomos egoístas e só pensamos em nós e nas nossas coisas;
☞ Recusámo-nos a ajudar e a partilhar com os outros;
☞ Pensámos que éramos mais que os outros

e não soubemos perdoar;

Coro: Cristo, tende piedade de nós...

Catequista: Somos realmente pecadores, sempre que:
☞ Não olhamos pela nossa saúde;
☞ Não nos formamos para servir a sociedade;
☞ Não respeitamos a Nataruza;

Coro: Senhor, tende piedade de nós...
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Presidente – Sempre que assim procedemos, afastámo-nos do
amor de Deus, tornamo-nos pecadores. Por isso, vamos
aprender a pedir perdão, com estas palavras tão simples
do Acto de Contrição:

MEU DEUS, PORQUE SOIS TÃO BOM,
TENHO MUITA PENA DE VOS TER OFENDIDO.
AJUDAI-ME A NÃO TORNAR A PECAR.
O Pároco entrega a Cada Criança, o Acto de Contrição.
Entretanto, canta-se:
Quantas vezes, eu não fiz o meu irmão, feliz.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, por preguiça, não rezei a Deus.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, com meu pai e minha mãe teimei.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, na escola eu não estudei.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, meus amigos eu não desculpei.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.

Presidente – Agora, que temos entre mãos, o Acto de Contrição,
vamos procurar rezá-lo de cor, quer dizer, de coração:

MEU DEUS, PORQUE SOIS TÃO BOM,
TENHO MUITA PENA DE VOS TER OFENDIDO.
AJUDAI-ME A NÃO TORNAR A PECAR.

Profissão de Fé
Presidente – Professemos agora a nossa Fé nesse Deus que nos dá a

alegria do Perdão.
Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do Céu e

da Terra?
Todos: Sim, Creio!
Presidente – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, Nosso

Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos: Sim, Creio!
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Presidente – Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na
Ressurreição dos mortos e na vida etema ?

Todos: Sim, Creio!
Celebrante: Esta é a nossa fé e fé de toda a Igreja. Fé que

recebemos no nosso Baptismo e que nos gloriamos de
professar em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos: Amen!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos ao Senhor que faz maravilhas,
pedindo-Lhe que nos converta os corações
e realize hoje, na Igreja e no mundo,
as novas maravilhas anunciadas pelos profetas,
dizendo cheios de confiança:

«Senhor, tende piedade de nós»

1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo
e o anunciem com alegria ao mundo de hoje,

oremos ao Senhor.

2. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da santa Igreja,
para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo
os faça correr com entusiasmo para a Páscoa,

oremos ao Senhor.

3. Pelos responsáveis no governo das nações,
para que a sabedoria com que Deus os enriquece
sirva sempre para o bem dos cidadãos,

oremos ao Senhor.

4. Pelos esposos que cometem adultério,
para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los
como Jesus acolheu a pecadora,

oremos ao Senhor.

5. Para que as crianças que celebram a Festa do Perdão,
aprendam a perdoar como Jeus perdoa,
e se aproximem sempre do Seu perdão,

Oremos ao Senhor.
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6. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial,
para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz
e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que em Jesus Cristo, vosso Filho,
nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão,
dai-nos a graça de ser exigentes connosco próprios
e misericordiosos para com todos os irmãos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amém.

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. – Ouvi-nos, Senhor Deus omnipotente,
e, pela virtude deste sacrifício,
purificai os vossos servos
que iluminastes com os ensinamentos da fé.
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 Cristo nosso Senhor.
Como verdadeiro homem,
Ele chorou pelo seu amigo Lázaro;
como Deus eterno,
ressuscitou-o do túmulo;
compadecido da humanidade,
fez-nos passar da morte à vida,
mediante os sacramentos pascais.
Por Ele Vos adoram no Céu os coros dos Anjos
e se alegram eternamente na vossa presença.
Com eles também nós
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.
E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todo socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos,
a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
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enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a 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,
tomou o cálice com vinho,
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. – Celebrando agora, Senhor,

o memorial da nossa redenção,

recordamos a morte de Cristo

e a sua descida à mansão dos mortos;

proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;

e, esperando a sua vinda gloriosa,

nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,

o sacrifício do vosso agrado

e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor,  para esta oblação
que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva

para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,

de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:

o vosso servo o Papa Francisco,

o nosso Arcebispo Jorge

e todos os Bispos e ministros sagrados,

os membros desta assembleia,

todo o vosso povo santo,

e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.
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Lembrai-Vos também

dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo

e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,
concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
com a criação inteira liberta do pecado e da morte,
cantemos eternamente a vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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 de todo o rigor excessivo,
que só vê o mal nos outros,
os julga e condena de uma vez para sempre.
Dai-nos o Vosso olhar misericordioso,
o Vosso coração compreensivo
e o Vosso perdão generoso,
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 à mulher adúltera:

 «Vai e não tornes a pecar»:
 não penseis no nosso pecado,
 mas olhai para o nosso arrependimento
 e para a nossa esperança.
 Renovai o nosso coração
para vivermos segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Antes do Abraço da Paz
Todos os Pais (homens): Agora, também nós, vossos pais, vos quere-

mos perdoar e pedir perdão.

Todas as Mães: Perdoar, por nem sempre nos saberdes ouvir; perdo-
ar por nem sempre saberdes obedecer. Perdoar, por nem sem-
pre saberdes ajudar em casa.

Todos os Pais (homens): Nós também vos queremos pedir perdão.
Por perdermos a paciência convosco. Por gritarmos sem ser pre-
ciso. Por não termos o tempo que devíamos para vós.

Pres. – Agora, vamos trocar um gesto de Paz. Enquanto o fazemos,
lembremos as palavras de Jesus: «E  tu quando fores levar a
tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem
alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta e vai primeiro
reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta  para apresenta-
res a tua oferta» (Mt.5,23-24).
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Pres. – Reconciliados com Deus,

reconciliemo-nos uns com os outros.

Saudai-vos na paz de Cristo.

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. – Deus omnipotente, concedei-nos a graça

de sermos sempre contados
entre os membros de Cristo,
nós que comungámos o seu Corpo e Sangue.
Ele 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
afaste de vós toda a adversidade
e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos.

R.: Amén.

Pres – O Senhor ilumine os vossos pensamentos
com a luz da palavra divina
para que possais alcançar a felicidade eterna.

R.: Amén.

Pres – Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo,
para que tomeis parte na herança dos Santos, no Céu.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠     Espírito Santo!
R.: Amén.

Pais – Senhor Jesus,
colocamos no teu coração
todas as vezes que não vimos nos nossos filhos
a tua presença,
que não os ouvimos,
que não lhes demos atenção,
que não brincamos com eles,
que não lhes ensinamos o valor da vida,
da importância do seu trabalho
na escola e na catequese,
todas as vezes que não lhes recordamos
a figura de S. José trabalhador.
Não podemos querer maior tesouro para eles
senão a Tua presença nos seus corações.
Por isso, Jesus, a Ti os confiamos.
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Mães – Senhor Jesus,
colocamos no teu coração
todas as vezes que não os perdoamos,
que não fomos como Maria,
com um amor sem medida,
que não julga mas perdoa,
por todas as vezes que não lhes demos
a oportunidade de poderem "recomeçar".
A melhor coisa que lhes podemos ensinar
é a Tua lei – a Lei do Amor.
Pomos neste momento
as suas vidas nas tuas mãos.
Segue-os Tu sempre de perto
com o teu amor infinito,
ajudando-os sempre a saber perdoar!

O passo da confiança: A que “empresa” estamos nós sujeitos?
À do Espírito de Cristo ressuscitado?
Ousaremos dar o passo da confiança?
A quem pertencemos nós?

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


