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Dia 6 de Agosto
Ano A

– Paróquia de Santa Maria dos Anjos de Esposende –

Liturgia do Dia
Transfiguração
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Dia 6 de Agosto
(Transfiguração do Senhor)

1.ª Leit. – Dan 7, 9-10. 13-14;
Salmo – Sal 96, 1-2. 5-6. 9 e 12;
2.ª Leit. – 2 Pedro 1, 16-19;
Evangelho – Mc 9, 2-10 .

A festa da Transfiguração, celebrada no Oriente desde o século V e no

Ocidente a partir de 1457, faz-nos reviver um acontecimento importante da

vida de Jesus, com reflexos na nossa vida.

Situada antes do anúncio da Paixão e da Morte, a Transfiguração foi uma

manifestação da vida divina, que está em Jesus. A luz do Tabor é, porém, uma

antecipação do esplendor, que encherá a noite da Páscoa. Por isso, os

Apóstolos, contemplando a glória divina na Pessoa de Jesus, ficaram

preparados para os dolorosos acontecimentos, que iriam pôr à prova a sua fé.

Vendo Jesus na Sua condição de servo, já não poderão esquecer a Sua

condição divina.

Anúncio da Páscoa, a Transfiguração encerra também uma promessa – a

da nossa transfiguração. Jesus, com efeito, fez transparecer na Sua Humani-

dade a glória de que resplandecerá o seu Corpo Místico, a Igreja, na Sua

vinda final.

A nossa vida cristã é, pois, um processo de lenta transformação em Cristo.

Iniciado no nosso Baptismo, completa-se na Eucaristia, "penhor da futura

glória", que opera a nossa transformação, até atingirmos a imagem de Cristo

glorioso.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça e a paz de Deus nosso Pai
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Meditemos os 5 mistérios luminosos, relacionados com a

vida pública de Jesus. Na verdade, todo o mistério de Cristo é Luz.
Ele é a Luz do Mundo. Mas esta dimensão percebe-se mais clara-
mente em cinco momentos significativos:

Os vossos filhos, Virgem Maria
Andam cansados, que a vida é rude…
As nossas almas dai alegria,
Aos nossos corpos dai-lhes saúde!

Refrão: Oh Mãe!
Que o Vosso Filho nos ajude,
Nos seja bálsamo na vida...
E Vós também
– Nossa Senhora da Saúde –
Sarai os nossos males, Mãe querida!
Amén.

1.º Mistério – O Baptismo de Jesus no Jordão: Aqui, enquanto Cristo
desce à água do rio, como inocente que Se faz pecado por nós (cf. 2
Cor 5, 21), o céu abre-se e a voz do Pai proclama-O Filho dilecto (cf.
Mt 3, 17 par), ao mesmo tempo que o Espírito vem sobre Ele para
investi-Lo na missão que O espera.

Da Soledade Nossa Senhora:
– A Mãe chorando seu filho – Morto!
Mãe de Alegria sois Vós agora:
– Aos doentinhos trazeis conforto!
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Refrão: Oh Mãe!
Que o Vosso Filho nos ajude,
Nos seja bálsamo na vida...
E Vós também
– Nossa Senhora da Saúde –
Sarai os nossos males, Mãe querida!
Amén.

2.º Mistério – O início dos sinais em Caná (cf. Jo 2, 1-12), quando
Cristo, transformando a água em vinho, abre à fé o coração dos discí-
pulos, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os crentes.

Somos teus filhos, Mulher Bendita,
E sempre o filho na Mãe confia.
Com toda a alma noss'alma grita:
– Dai-nos saúde, Virgem Maria!

Refrão: Oh Mãe!
Que o Vosso Filho nos ajude,
Nos seja bálsamo na vida...
E Vós também
– Nossa Senhora da Saúde –
Sarai os nossos males, Mãe querida!
Amén.

3.º Mistério – A Pregação, com a qual Jesus anuncia a chegada do
Reino de Deus e convida à conversão (cf. Mc 1, 15).

Teus olhos doces, luz espargindo
Poisam na terra, e, além, no mar…
E ao seu Menino Sua Mãe pedindo:
– Filho, aos meus filhos tens de salvar!

Refrão: Oh Mãe!
Que o Vosso Filho nos ajude,
Nos seja bálsamo na vida...
E Vós também
– Nossa Senhora da Saúde –
Sarai os nossos males, Mãe querida!
Amén.
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4.º Mistério – A Transfiguração que, segundo a tradição, se deu no
Monte Tabor. A glória da Divindade reluz no rosto de Cristo. E traz-
nos o apelo a uma vida transfigurada pelo Espírito Santo.

Os males d'alma – que tantos são!
Cura-os, benigna, Mãe dos Favores!
Por graça Vossa, desça o perdão
A dar saúde… aos pecadores!

Refrão: Oh Mãe!
Que o Vosso Filho nos ajude,
Nos seja bálsamo na vida...
E Vós também
– Nossa Senhora da Saúde –
Sarai os nossos males, Mãe querida!
Amén.

5.º Mistério – A instituição da Eucaristia, na qual Cristo Se faz alimen-
to com o seu Corpo e o seu Sangue sob os sinais do pão e do vinho.
"Sempre que a Igreja celebra a Eucaristia, os fiéis podem de certo
modo reviver a experiência dos discípulos de Emaús: Abriram-se-lhes
os olhos e reconheceram-no" (Ecc.Euch.6). e, como aos discípulos de
Emaús, nos abre os olhos do coração.

Três Avé Marias em honra de Nossa Senhora,
pelas intenções do Santo Padre,
pela santificação dos Sacerdotes
e pelos nossos doentes.

Salvé Rainha
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Oração à Senhora da Saúde
Soberana Senhora,
Mãe de Deus e mãe nossa,
Virgem singular e advogada dos pecadores,
que entre as inúmeráveis prerrogativas
que vos adornam,
sois invocada com o título glorioso
de Saúde dos Enfermos,
dignai-Vos alcançar do Vosso amado Filho
aquela saúde de alma
de que tanto carecemos
para chegar à glória do paraíso
e a saúde do corpo
para bem podermos cumprir
a nossa peregrinação na terra.
Assim seja.

Saúde dos enfermos.
Rogai por nós.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e omnipotente,
que na gloriosa transfiguração do vosso Filho Unigénito
confirmastes os mistérios da fé
com o testemunho da Lei e dos Profetas
e de modo admirável
anunciastes a adopção filial perfeita,
fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho,
mereçamos participar na sua glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Leitura da Profecia de Daniel (Dan 7, 9-10.13-14)

"As suas vestes eram brancas como a neve"

Estava eu a olhar,
quando foram colocados tronos
e um Ancião sentou-se.
As suas vestes eram brancas como a neve
e os cabelos como a lã pura.
O seu trono eram chamas de fogo,
com rodas de lume vivo.
Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele.
Milhares de milhares o serviam
e miríades de miríades o assistiam.
O tribunal abriu a sessão
e os livros foram abertos.
Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu,
veio alguém semelhante a um filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável
e conduziram-no à sua presença.
Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza,
e todos os povos e nações O serviram.
O seu poder é eterno, que nunca passará,
e o seu reino jamais será destruído.

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial

(Salmo 96 (97), 1-2.5-6.9 e 12 (R. 1a.9a))

Refrão: O Senhor é rei, o Altíssimo sobre toda a terra.

O Senhor é rei: exulte a terra,
rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor, nuvens e trevas;
a justiça e o direito são a base do seu trono.
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Derretem-se os montes como cera
diante do senhor de toda a terra.
Os céus proclamam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória.

Vós, Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a terra,
estais acima de todos os deuses.
Alegrai-vos, ó justos, no Senhor
e louvai o seu nome santo.

Leitura da Segunda Epístola de São Pedro      (2 Pedro 1, 16-19)

"Ouvimos esta voz vinda do céu"

Caríssimos:
Não foi seguindo fábulas ilusórias
que vos fizemos conhecer o poder e a vinda
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade.
Porque Ele recebeu de Deus Pai honra e glória,
quando da sublime glória de Deus veio esta voz:
"Este é o meu Filho muito amado,
em quem pus toda a minha complacência".
Nós ouvimos esta voz vinda do céu,
quando estávamos com Ele no monte santo.
Assim temos bem confirmada a palavra dos Profetas,
à qual fazeis bem em prestar atenção,
como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro,
até que desponte o dia
e nasça em vossos corações a estrela da manhã.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

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

Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ ✠ ✠ ✠ ✠  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 17, 1-9)

«O seu rosto ficou resplandecente como o sol»

Naquele tempo,

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão

e levou-os, em particular, a um alto monte

e transfigurou-Se diante deles:

o seu rosto ficou resplandecente como o sol

e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.

E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.

Pedro disse a Jesus:

«Senhor, como é bom estarmos aqui!

Se quiseres, farei aqui três tendas:

uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias».

Ainda ele falava,

quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra

e da nuvem uma voz dizia:

«Este é o meu Filho muito amado,

no qual pus toda a minha complacência.

Escutai-O».

Ao ouvirem estas palavras,

os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito.

Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse:

«Levantai-vos e não temais».

Erguendo os olhos,

eles não viram mais ninguém, senão Jesus.

Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem:

«Não conteis a ninguém esta visão,

até o Filho do homem ressuscitar dos mortos».
Palavra da salvação.
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Para a Reflexão Homilética
Maria, modelo de FÉ

2. A fé procura, na esperança, a sua certeza... (Lc 1, 39-45)

Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pres-
sa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de
Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de
Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia
do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me
é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois, logo que
chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de ale-
gria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cum-
prir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.»

Maria não pode esperar; por isso, «por aqueles dias», pôs-se a caminho,
correndo, porque a espera jubilosa quase se transforma em angústia de
esperança. Sobe a montanha em diracção de Judá e entra em casa de Zacarias
para saudar Isabel... Estava ali a certeza deq ue tudo o que tinha vivido na
Anunciação não era fruto de um sonho ou de uma alucinação. Aquela, «a
quem chamavam estéril», ia já no sexto mês da sua gravidez, como lhe tinha
dito o Anjo.

Neste gesto bonio de Maria há, sem dúvida, uma dimensão de solidariedade
feminina para com Isabel. Contudo, quanto a nós,há também uma fortíssima
vontade de ter a «certeza certa» da sua própria gravidez. A fé de Maria,
como reflectíamos ontem, não é uma fé acomodada: é uma fé que procura,;
acima de tudo que se procura a si própria, na busca incessante do seu Deus e
da sua verdade bíblica.

Chegada a casa de Isabel de novo o espanto de Maria: era verdade!...
Nada do que tinha ouvido da boca do Anjo era um sonho. E Isabel começa o
seu discurso com as mesmas palavras com que o Anjo terminara o seu. Da
boca de Isabel sai o título que Maria mais queria ouvir: «...a mãe do meu
Senhor». Por momentos, o ambiente torna-se pesado... são segundos de um
silêncio profundo (à semelhança do Tabor), de uma  adoração perfeita e
imaculada.
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Neste episódio S. Lucas coloca frente a frente a esperança e a certeza,
o percursor e o Messias, o passado e o futuro; a eternidade já está ali, no
ventre de Maria!... Nos ouvidos de Maria ecoam as palavras do Anjo e a
saudação de Isabel. O silêncio ganha voz e, da boca de Maria, brota um
cântico de louvor que traz à memória a História da salvação e a fidelidade e
misericórdia de Deus. A certeza da esperança realizada canta a fé.

...que encontrada canta a fé (Lc 1, 46-55)

Maria disse, então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva.
De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada

todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas.
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência, para sempre.»

Fazendo-se eco do cântico de Ana (1 Sam 2-10), Lucas coloca nos lábios de
Maria o cântico do Magnificat que vem coroar a magnificência do encontro
que traz consigo a certeza da intervenção de Deus na história da humanidade.
Não há mais um desejo do tempo de espera, mas sim a certeza do tempo do
cumprimento da promessa.

Temos aqui, neste itinerário de fé de Maria a dimensão da esperança
realizada. No seu cântico encontramos a alegria, o júbilo, do «resto de Israel»
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que, finalmente, podem «ver» a salvação, como proclamaria mais tarde o velho
Simeão.

Aparentemente, tudo está consumado. Contudo, é preciso que o «drama«
se adense. A fé de Maria, a fé bíblica, a nossa fé, não se constrói só no júbilo
e na exaltação: tem de passar pela memória e pela história. Também Maria
passou por esta experiência de fé. Ao ser, essencialmente, uma mulher de fé,
é, por isso mesmo, alguém que experimenta na História, o acontecer da
memória do seu Deus e no seu Deus, mesmo que sem entender, sem «ver»
claramente tudo, mas não deixando de se inquietar, de procurar, de ir ao encontro
em em busca do seu Senhor, guardando tudo no seu coração.

É bom nós estarmos aqui
Do Sermão de Anastásio Sinaíta, bispo,no dia da Transfiguração do Senhor

Jesus manifestou este mistério aos discípulos no monte Tabor. Com efeito,
depois de lhes ter falado, quando andava com eles, acerca do reino e da sua
segunda vinda em glória, para que se convencessem firmemente no íntimo do
seu coração, já que talvez não estivessem ainda bastante convencidos do que
Ele anunciava acerca do reino, e também para que, observando o presente,
acreditassem no futuro, realizou aquela admirável manifestação divina no
monte Tabor, como uma imagem prefigurativa do reino dos Céus. Foi como
se lhes dissesse: "Para que o tempo de espera não enfraqueça a vossa fé,
desde já, no tempo presente, em verdade vos digo: estão aqui alguns presen-
tes que não hão de morrer sem terem visto o Filho do homem, vindo na glória
de seu Pai".

E querendo o Evangelista mostrar que o poder de Cristo estava de
harmonia com a sua vontade, acrescenta: Seis dias depois, Jesus tomou Pedro,
Tiago e João e levou os à parte, para um alto monte. E transfigurou Se diante
deles: o seu rosto resplandecia como o sol e a sua roupa brilhava como a
neve; e apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.

Estas são as maravilhas da presente solenidade, este é o mistério da
salvação que no monte se realizou para nós; porque ao mesmo tempo nos
reúne, agora, a morte e a glorificação de Cristo. Por isso, para penetrarmos
na intimidade destes inefáveis e sagrados mistérios juntamente com os elei-
tos, entre os discípulos inspirados por Deus, ouçamos a voz divina e sagrada
que, lá do alto, do cimo do monte, instantemente nos chama.
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Apressemo nos a ir para lá. Ou melhor – digo o sem hesitar – vamos
com Jesus que, lá nos Céus, é o nosso guia e precursor; com Ele brilharemos
com olhos espirituais, seremos renovados, por assim dizer, com novas feições
da nossa alma e configurados à sua imagem, e seremos continuamente trans-
figurados à sua semelhança como participantes da sua natureza divina e her-
deiros dos bens celestes.

Corramos para lá, cheios de entusiasmo, ânimo e alegria, e penetremos
no interior da nuvem, à imitação de Moisés e Elias ou Tiago e João. Sê tu
como Pedro, arrebatado perante a visão e manifestação divina, transformado
com aquela maravilhosa transfiguração, isolado do mundo, abstraído das coisas
da terra; deixa o que é carnal, aparta te da criatura e volta te para o Criador,
a quem Pedro disse, em êxtase e fora de si: Senhor, é bom nós estarmos aqui!

Na verdade, Pedro, é bom nós estarmos aqui com Jesus e ficarmos aqui
para sempre. Que há de mais feliz, mais sublime e mais excelente do que
estarmos com Deus, configurar nos com Ele e vivermos na sua luz? Por certo
cada um de nós, pelo facto de ter a Deus consigo e de ser transfigurado à sua
imagem divina, pode exclamar com alegria: É bom nós estarmos aqui, onde
tudo irradia luz, felicidade e alegria, onde o coração é inundado de paz, sere-
nidade e doçura; onde Cristo mostra o seu rosto; onde Ele, com o Pai, estabe-
lece a sua morada e diz: Hoje chegou a salvação a esta casa; onde com
Cristo se acumulam tesouros de bens eternos; onde se reflectem, como num
espelho, as primícias e as imagens dos séculos futuros.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Na festa da Transfiguração do Senhor
invoquemos a Deus nosso Pai,
que nos revelou a divindade de seu Filho muito amado
e nos mandou escutá-l'O,
dizendo com alegria:

«Senhor, iluminai as nossas trevas.»

1. Para que Deus transfigure a santa Igreja,
peregrina nos quatro cantos da terra,
e a faça brilhar pela santidade,
oremos, irmãos.
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2. Para que Deus transfigure os homens públicos,
os ensine a trabalhar para o bem comum
e a promover a paz e a justiça,
oremos, irmãos.

3. Para que Deus transfigure aqueles que sofrem,
os ajude a levar a sua cruz
e a seguir os passos do seu Filho,
oremos, irmãos.

4. Para que Deus transfigure o nosso olhar
e nos ensine a descobrir, dia após dia,
a sua presença na pessoa dos que sofrem,
oremos, irmãos.

5. Para que Deus nos transfigure inteiramente
e imprima no nosso coração
a imagem do rosto de Jesus,
oremos, irmãos.

6. Para que Deus transfigure com a sua glória os moribundos
e os leve a contemplar, na eternidade,
o rosto de Jesus, o Redentor,
oremos, irmãos.

Pres. – Ouvi, Senhor, as nossas súplicas,
e envolvei-nos com a luz santíssima
que os Apóstolos viram brilhar no monte santo,
para escutarmos a voz do vosso Filho,
imagem e esplendor da vossa glória.
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 Pão da vida.

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. – Santificai, Senhor, estes dons
pelo mistério da transfiguração do vosso Filho
e com o esplendor da sua glória
purificai-nos das manchas do pecado.
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, 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.
Na presença de testemunhas escolhidas,
Ele manifestou a sua glória
e na sua humanidade, em tudo semelhante à nossa,
fez resplandecer a luz da sua divindade
para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz
e mostrar que devia realizar-se no corpo da Igreja
o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça.
Por isso, exulta a Igreja em toda a terra
e com os Anjos e os Santos proclama a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.
Reunidos na Vossa presença, em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos a Solenidade
da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
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Santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,

abençoou-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 o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e 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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
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Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.



— 65 —

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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela-vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
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 Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados
mas à fé da vossa Igreja
e dai-lhe a união e a paz, 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.



— 66 —

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,
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. – O alimento celeste que recebemos, Senhor,

nos transforme em imagem de Cristo,

que no mistério da transfiguração

manifestastes cheio de esplendor e de glória.

Ele 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. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

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


