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II Domingo da Páscoa
(Oito dias depois!...)

1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.

A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunidade de Homens

Novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua missão

consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição.

Na primeira leitura temos, na "fotografia" da comunidade cristã de

Jerusalém, os traços da comunidade ideal: é uma comunidade fraterna, preocu-

pada em conhecer Jesus e a sua proposta de salvação, que se reúne para

louvar o seu Senhor na oração e na Eucaristia, que vive na partilha, na doação

e no serviço e que testemunha - com gestos concretos - a salvação que Jesus

veio propor aos homens e ao mundo.

A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã que a

identificação de cada crente com Cristo – nomeadamente com a sua entrega

por amor ao Pai e aos homens – conduzirá à ressurreição. Por isso, os crentes

são convidados a percorrer a vida com esperança (apesar das dificuldades, dos

sofrimentos e da hostilidade do "mundo"), de olhos postos nesse horizonte onde

se desenha a salvação definitiva.

No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o

centro da comunidade cristã; é à volta d'Ele que a comunidade se estrutura e é

d'Ele que ela recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar as dificul-

dades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade (na sua

liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que os homens encontram as provas

de que Jesus está vivo.
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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...



— 159 —

Oração Colecta
Pres. – Deus de eterna misericórdia,

que reanimais a fé do vosso povo
na celebração anual das festas pascais,
aumentai em nós os dons da vossa graça,
para compreendermos melhor
as riquezas inesgotáveis
do Baptismo com que fomos purificados,
do Espírito em que fomos renovados
e do Sangue com que fomos redimidos.
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 (Act 2,42-47)

«Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum»

Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de terror.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 117 (118), 2-4.13-15.22-24 (R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
Porque é eterna a sua misericórdia.

Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Aarão:
é eterna a sua misericórdia.
Digam os que temem o Senhor:
é eterna a sua misericórdia.

Empurraram me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu Salvador.
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:
a mão do Senhor fez prodígios.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.
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Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro (1 Pedro 1, 3-9)

«Fez-nos renascer para uma esperança viva
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos»

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe,
nem se mancha, nem desaparece,
reservada nos Céus para vós
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n'Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 20, 29)

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

Disse o Senhor a Tomé: «Porque me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto».

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 20, 19-31)

«Oito dias depois, veio Jesus...»

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos:
«Vimos o Senhor».
Mas ele respondeu-lhes:
«Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
se não meter o dedo no lugar dos cravos
e a mão na seu lado, não acreditarei».
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa
e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas,
apresentou-Se no meio deles e disse:
«A paz esteja convosco».
Depois disse a Tomé:
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente».
Tomé respondeu-Lhe:
«Meu Senhor e meu Deus!»
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Disse-lhe Jesus:
«Porque Me viste acreditaste:
felizes os que acreditam sem terem visto».
Muitos outros milagres fez Jesus
na presença dos seus discípulos,
que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos
para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
 Estamos ainda em pleno dia da Páscoa, «o Dia que o Senhor fez para

nós» – é esta a Oitava da Santa Páscoa.
Se no dia da Ressurreição a liturgia centrava a nossa atenção em Jesus

Ressuscitado, vencedor da morte, hoje, neste Domingo da Oitava, a atenção
concentra-se nos efeitos dessa vitória formidável para nós e para toda a
humanidade.

O Senhor Jesus, morto como homem, morto na sua natureza humana, foi
ressuscitado pelo Pai, que derramou sobre ele o Espírito Santo, Senhor que dá
a Vida. E agora, cheio do Espírito, Jesus dá-nos esse Dom divino, esse fruto
da sua Ressurreição.

Primeiro dá-lo aos seus apóstolos «ao anoitecer daquele dia, o primeiro
depois do sábado». Passou o sábado dos judeus, passou a Lei de Moisés,
passou a antiga criação. E Jesus ressuscitado sopra sobre os Apóstolos o
Espírito Santo, recebido do Pai na Ressurreição: «Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo: àqueles a
quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados; e àqueles a quem os
retiverdes serão retidos». Assim começa o cristianismo, assim ganha vida a
Igreja: no Espírito do Ressuscitado!

Os Apóstolos agora, recebendo o Espírito, recebem a vida nova de Cristo,
a vida que dura para a eternidade. Esse mesmo Espírito, nós o recebemos nas
águas do Baptismo e na comunhão do Corpo Senhor na Eucaristia. Por isso,
na oração Colecta da Missa de hoje pedimos a graça de compreender melhor,
isto é, de viver intensamente na vida «o Baptismo que nos lavou, o Espírito
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que nos deu a nova vida e o Sangue que nos redimiu». Por outras palavras:
pela participação nos santos sacramentos, sobretudo no Baptismo e na
Eucaristia, nós recebemos continuamente o Espírito do Ressuscitado e, assim,
recebemos a sua vida nova, a vida que nos renova já aqui, neste mundo, e nos
dá a Vida eterna. Por isso a segunda leitura de hoje nos diz que o Pai, «na sua
grande misericórdia, nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo
de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que
não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece», reservada a nós nos
céus! A Ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, o seu
Espírito, que nós recebemos, é semente e garantia de vida eterna e, por isso, é
causa de alegria e força para nós, cristãos. Nós recebemos a vida eterna, nós
cremos na Vida eterna, nós já vivemos tendo em nós as sementes da Vida
eterna!

Mas, estejamos atentos: esta nossa fé na Ressurreição tem consequências
concretas para nós: «Os que se tinham convertido eram assíduos ao ensino
dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações. (...)
Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em
comum...». A fé na Ressurreição do Senhor, a vida vivida na Vida nova que
Cristo nos concedeu, faz-nos existir de um modo novo, iluminados por uma
nova regra de vida (o ensinamento dos apóstolos e seus sucessores), sustentados
pela fração do Pão eucarístico e testemunhas de uma vida de comunhão, de
amor fraterno, de mansidão, de coração aberto para Deus e para os irmãos.

Mais uma coisa: estejamos atentos para um facto importantíssimo: a
Ressurreição do Senhor não é uma fábula, não é um mito, não é uma parábola.
O Senhor realmente venceu a morte, realmente entrou no Cenáculo e realmente
Tomé, admirado e envergonhado, feliz pelo Senhor e triste por sua incredulidade,
tocou as mãos e o lado do Senhor vivo, ressuscitado! Por isso, o cristão não se
apavora diante dos reveses da vida, dos compromissos e renúncias pelo
testemunho de Cristo e nem mesmo diante da morte: «Sem O terdes visto,
vós O amais; sem O ver ainda, acreditais n'Ele. E isto é para vós fonte de
uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a
salvação das vossas almas.".

Nesta santa Oitava da Páscoa, estamos com o coração unidos à Igreja de
Roma e ao seu Bispo, Sucessor de Pedro, o nosso Santo Padre Francisco.
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 É importante, então, que acolhamos inteiramente a mensagem que nos

vem da palavra de Deus neste segundo Domingo de Páscoa, instituído por
João Paulo II com o nome de «Domingo da Divina Misericórdia». Nas
diversas leituras, a liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que, enquanto
reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens
novas relações de solidariedade fraterna. Cristo ensinou-nos que «o homem
não só recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas é também
chamado a “ter misericórdia” para com os demais. “Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)» (Dives
in misericordia, 14). Depois, Ele indicou-nos as múltiplas vias da misericórdia,
que não só perdoa os pecados, mas vai também ao encontro de todas as
necessidades dos homens. Jesus inclinou-se sobre toda a miséria humana,
material e espiritual, para na Sua Misericórdia nos da a Vida Nova, a vida no
Ressuscitado.
 

 
 
 
 
  

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Nestes dias santíssimos da Páscoa,
à semelhança da primeira comunidade cristã
que punha em comum todos os bens
e orava num só coração e numa só alma,
oremos nós também por toda a Igreja
e pelo bem-estar do mundo inteiro,
dizendo numa só voz:

«Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor»
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1. Para que os fiéis da santa Igreja
se reúnam em cada Páscoa semanal
para escutar a Palavra, partir o pão e orar juntos,
oremos ao Senhor.

2. Para que todos os novos baptizados
vençam a prova a que é submetida a sua fé,
mais preciosa do que o ouro perecível,
oremos ao Senhor.

3. Para que todos os cristãos
alcancem a graça de acreditar sem terem visto
e se encontrem no seu íntimo com Jesus,
oremos ao Senhor.

4. Para que o Senhor Jesus ressuscitado
dê a paz e a alegria aos que andam tristes,
aos pobres, aos infelizes e aos doentes,
oremos ao Senhor.

5. Para que a nossa comunidade aqui presente,
que recebeu o perdão dos seus pecados,
adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
abri o coração dos vossos filhos
ao grande dom de Jesus ressuscitado,
e dai-nos a graça de O encontrar, cada domingo,
na Palavra proclamada na assembleia
e no Pão da Eucaristia que partimos.
Ele 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, Senhor,
as ofertas do vosso povo
de modo que, renovados pela profissão da fé
e pelo Baptismo, mereçamos alcançar
a bem-aventurança eterna.
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,
como é bom deixar cantar os nossos corações,
neste dia em que Cristo, nosso Salvador, ressuscitou.
Vós que ressuscitastes Jesus de entre os mortos
desde agora, dais-nos parte da sua vida.
Sem o termos visto, nós acreditamos n'Ele.
Ele está presente no meio de nós.
Ele enche da sua paz os nossos corações perturbados.
Ele nos reconcilia convosco e entre nós.
Ele derrama sobre nós o seu Espírito,
para fazer de nós homens novos,
construtores de um mundo novo.
É por isso que, animados pelo mesmo Espírito,
com todos os que procuram a Deus,
sedentos de verdade, de justiça e de paz,
aclamamos o vosso nome, dizendo sem cessar:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo, e amigo de todos os homens.
Nós Vos louvamos e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.
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Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.
É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.

Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos graças e entregou-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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós O ressuscitastes.
Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
E um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.

Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...
e os bispos do mundo inteiro,
oa Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente
a alegria e a paz.
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Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.

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

R.: Amén.

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

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

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e de toda a vida febril pelas coisas da terra,
até ao ponto de fazernos do domingo
o dia em que só pensamos em nós;
sem tempo para ajudarmos os outros,
para vivermos em família,
e para nos encontrarmos convosco.
Que a fé na Ressurreição
nos reúna em comunidade de irmãos
que se amam e Vos louvam,
enquanto esperam a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
a paz que nos desejais e que nos dais,
ultrapassa de longe a paz da terra.
Ela é a própria paz de Deus.
Ela é a comunhão total no amor.
Ela é a alegria do partilhar fraterno.
Que nós saibamos acolher essa 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. – 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. – Concedei, Deus todo-poderoso,

que a força do sacramento pascal que recebemos
permaneça sempre em nossas almas.
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. – Neste dia solene da Páscoa,
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, terminados os dias da paixão do Senhor,
celebrais com alegria a festa da Páscoa,
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.

Vivamos ao longo da semana
o que celebramos em cada Domingo.
Assim seremos
verdadeiras testemunhas vísives
do Cristo Ressuscitado.
Boa Semana para todos.

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...
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III Domingo da Páscoa
Ano A

No caminho de Emaús
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III Domingo da Páscoa
(Cristo vivo acompanha os homens...)

1.ª Leit. – Act 2, 14. 22-33;
Salmo – Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 17-21;
Evangelho – Lc 24, 13-35.

A liturgia deste domingo convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que

acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com a sua Palavra ani-

ma os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunida-

de dos discípulos se reúne para “partir o pão”; apela, ainda, a que os discípulos

sejam as testemunhas da ressurreição diante dos homens.

É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma níti-

da. O texto que nos é proposto põe Cristo, vivo e ressuscitado, a caminhar ao

lado dos discípulos, a explicar-lhes as Escrituras, a encher-lhes o coração de

esperança e a sentar-Se com eles à mesa para “partir o pão”. É aí que os

discípulos O reconhecem.

A primeira leitura mostra (através da história de Jesus) como do amor

que se faz dom a Deus e aos irmãos, brota sempre ressurreição e vida nova; e

convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa realidade diante dos ho-

mens.

A segunda leitura convida a contemplar com olhos de ver o projecto

salvador de Deus, o amor de Deus pelos homens (expresso na cruz de Jesus e

na sua ressurreição). Constatando a grandeza do amor de Deus, aceitamos o

seu apelo a uma vida nova.
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Ritos Iniciais

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

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

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

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Exulte sempre o vosso povo, Senhor,

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

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos (Actos 2, 14.22-33)

"Não era possível que Ele ficasse sob o domínio da morte"

No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Homens de Israel, ouvi estas palavras:
Jesus de Nazaré
foi um homem acreditado por Deus junto de vós
com milagres, prodígios e sinais,
que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio,
como sabeis.
Depois de entregue,
segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus,
vós destes-Lhe a morte,
cravando-O na cruz pela mão de gente perversa.
Mas Deus ressuscitou-O, livrando-O dos laços da morte,
porque não era possível que Ele ficasse sob o seu domínio.
Diz David a seu respeito:
‘O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
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Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso Santo sofrer a corrupção.
Destes-me a conhecer os caminhos da vida,
a alegria plena em vossa presença’.
Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade:
o patriarca David morreu e foi sepultado
e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós.
Mas, como era profeta
e sabia que Deus lhe prometera sob juramento
que um descendente do seu sangue
havia de sentar-se no seu trono,
viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo,
dizendo que Ele não O abandonou na mansão dos mortos,
nem a sua carne conheceu a corrupção.
Foi este Jesus que Deus ressuscitou
e disso todos nós somos testemunhas.
Tendo sido exaltado pelo poder de Deus,
recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo,
que Ele derramou, como vedes e ouvis».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R. 11a ou Aleluia)
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Refrão: Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro  (1 Pedro 1, 17-21)

"Fostes resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem mancha"

Caríssimos:

Se invocais como Pai

Aquele que, sem acepção de pessoas,

julga cada um segundo as suas obras,

vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo.

Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis,

como prata e oiro,

que fostes resgatados da vã maneira de viver,

herdada dos vossos pais,

mas pelo sangue precioso de Cristo,
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Cordeiro sem defeito e sem mancha,

predestinado antes da criação do mundo

e manifestado nos últimos tempos por vossa causa.

Por Ele acreditais em Deus,

que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória,

para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr. Lc 24,32)

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

Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras,
falai-nos e inflamai o nosso coração.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 24, 13-35)

"Conheceram-n'O ao partir o pão"

Dois dos discípulos de Jesus
iam a caminho duma povoação chamada Emaús,
que ficava a sessenta estádios de Jerusalém.
Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.
Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem.
Ele perguntou-lhes.
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?»
Pararam entristecidos.
E um deles, chamado Cléofas, respondeu:
«Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou estes dias».
E Ele perguntou: «Que foi?»



— 183 —

Responderam-Lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré,
profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo;
e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes
O entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel.
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos sobressaltaram:
foram de madrugada ao sepulcro,
não encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos
a anunciar que Ele estava vivo.
Mas a Ele não O viram».
Então Jesus disse-lhes:
«Homens sem inteligência e lentos de espírito
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram!
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?»
Depois, começando por Moisés
e passando por todos os Profetas,
explicou-lhes em todas as Escrituras
o que Lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de ir para diante.
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:
«Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
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Nesse momento abriram-se-lhes os olhos
e reconheceram-n’O.
Mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
quando Ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras?»
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com ele,
que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão».
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como O tinham reconhecido ao partir o pão.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
 No Tempo Pascal a Igreja vive, celebra e testemunha a sua certeza, aquela

convicção que a faz existir e sem a qual ela não teria sentido neste mundo:
«Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com
milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu
intermédio... vós destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz (...). Mas Deus
ressuscitou-O, livrando-O dos laços da morte... Foi este Jesus que Deus
ressuscitou e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado
pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que
Ele derramou...» Este é o núcleo da nossa fé, o fundamento da nossa espe-
rança, a inspiração para a nossa vida e a nossa acção, isto é, para as nossas
atitudes concretas, a nossa vida moral.

     Na Liturgia da Palavra deste Domingo, o encontro de Emaús sintetiza
muito bem a experiência cristã. Prestemos atenção, porque é de nós que fala
o Evangelho de hoje! O que há aí? Há, primeiramente o caminho – aquele da
vida: aí, os discípulos conversavam sobre todas as coisas que tinham aconte-
cido com Jesus. Mas, os acontecimentos, lidos somente à nossa luz, segundo
a nossa razão e os nossos critérios, são opacos, são tantas e tantas vezes, sem
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sentido... Por isso, no coração e no rosto daqueles dois discípulos havia triste-
za e escuro; eles estavam cegos e tristes... Dominava-os o desânimo e a
incerteza: esperaram tanto e, agora, já só restava um túmulo vazio... Mas, à
luz do Ressuscitado – quando o experimentamos vivo entre nós – tudo muda,
absolutamente. Primeiro o coração arde no nosso peito. Arde com a alegria e
o calor de quem vê um sentido – e um sentido de amor e de vida – para os
acontecimentos da existência, mesmo os mais sombrios: «Não tinha o Mes-
sias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» Que palavras impres-
sionantes! São as mesmas dos Actos dos Apóstolos, na primeira leitura: «se-
gundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-Lhe a mor-
te...». Aqui, compreendamos bem: só na fé se pode penetrar o mistério e
ultrapassar o absurdo! Então, com Jesus, na sua luz, os nossos olhos abrem-se
e reconhecemos Jesus, experimentamo-lo vivo, próximo, como Senhor, que dá
orientação, sustento e sentido à nossa vida! Sentimos, então, a necessidade de
conviver e compartilhar com os outros que fizeram a mesma experiência,
todos reunidos em torno daqueles que o Senhor constituiu como suas primei-
ras testemunhas – os Apóstolos e seus sucessores, os Bispos em comunhão
com o Sucessor de Simão, a quem o Senhor apareceu em primeiro lugar den-
tre os Apóstolos. É assim que somos cristãos; é assim que somos Igreja!

     Esta é, portanto, a certeza dos cristãos, a nossa certeza! Hoje somos
nós as testemunhas! Hoje somos nós quem devemos pedir: «Mane nobiscum,
Domine!» – «Fica connosco, Senhor!». Só seremos cristãos de verdade se
ficarmos com o Senhor que fica connosco, se o encontrarmos sempre na
Palavra e no Pão eucarístico. Nunca esqueçamos: os discípulos sentiram o
coração arder ao escutá-lo na Escritura e reconheceram-n’O ao partir o Pão!
Esta é a experiência dos cristãos de todos os tempos. João Paulo II, precisa-
mente na sua Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (2004 – Ano da
Eucaristia) afirmava essa necessidade absoluta de Cristo, necessidade de  voltar
sempre a Ele: «Cristo está no centro não só da história da Igreja, mas
também da história da humanidade. Tudo é recapitulado nele. Cristo é o
fim da história humana, o ponto para onde tendem os desejos da histó-
ria e da civilização, o centro do género humano, a alegria de todos os
corações e a plenitude de suas aspirações. Nele, Verbo feito carne, reve-
lou-se realmente não só o mistério de Deus, mas também o próprio misté-
rio do homem. Nele, o homem encontra a redenção e a plenitude!» (n. 6).
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O mundo actual – e o mundo de sempre – deseja apontar outros caminhos
de realização para o homem; outras possibilidades de vida... Os cristãos não
se iludem! Sabemos onde está a nossa vida, sabemos onde encontrar o cami-
nho e a verdade de nossa existência: em Cristo sempre presente na Palavra e
na Eucaristia experimentadas na vida da Igreja! Repito: este é o centro da
experiência cristã; e precisamente daqui brotam as exigências de coerência
de nossa vida: «fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos
vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e
sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado
nos últimos tempos por vossa causa. Por Ele acreditais em Deus, que O
ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa
esperança estejam em Deus.» Eis o mistério: antes do início do mundo o Pai
tinha-nos preparado este Cordeiro imolado, para que nele encontrássemos a
vida e a paz! Por Ele alcançamos a fé em Deus; por Ele, a nossa vida ganhou
um novo sentido! E porque Deus O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória,
a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, estão firmes na Rocha! Por
isso, «Vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo». Vivamos
para Deus e manifestemos isso pelo nosso modo de pensar, falar, agir e viver!

Irmãos e irmãs! Não tenhamos medo de colocar em Cristo toda a nossa
vida e toda a nossa esperança! É Ele quem nos fala agora, na Palavra, e agora
mesmo, para que os nossos olhos se abram e o reconheçamos... Ele mesmo
nos partirá o Pão. A Ele a glória pelos séculos! Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Cristo ressuscitado,
que caminha connosco sem O reconhecermos
e sabe o que mais nos preocupa,
e peçamos-Lhe que ilumine o nosso espírito,
nos mostre, sem cessar, o seu caminho
e nos faça solidários de quem sofre,
dizendo cheios de fé:

«Rei da glória, ouvi a nossa oração»
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1. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado,
pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho,
e pelos catequistas que os ensinam e acompanham,
oremos ao Senhor.

2. Por aqueles que se dedicam ao bem público,
pelos que servem os mais pobres e infelizes
e pelos que acolhem toda a gente, sem excepção.
oremos ao Senhor.

3. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos,
pelos que desistem como os discípulos de Emaús
e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia,
oremos ao Senhor.

4. Pelos crentes que dizem a Jesus: "fica connosco",
pelos jovens que fazem d'Ele o grande amigo,
e pelas crianças que O recebem na primeira comunhão,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
pelos doentes da nossa paróquia
e por aqueles que já partiram deste mundo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Jesus ressuscitado,
que nos resgatastes da vã maneira de viver,
não com ouro ou prata,
mas com o vosso próprio sangue,
acompanhai-nos nos nossos caminhos,
abri os olhos a todo aquele que Vos procura,
aquecei os nossos corações
e convidai-nos a comer à vossa mesa.
Vós que sois Deus com o Pai
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 Senhor,
os dons da vossa Igreja em festa.
Vós que lhe destes tão grande felicidade,
fazei-a tomar parte na alegria eterna.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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 Jesus Cristo, vosso Filho,
que ressuscitastes dos mortos.
Morrendo, destruiu a nossa morte.
Ressuscitando, deu-nos a sua vida.
Como aconteceu com os discípulos de Emaús,
Ele nos convida, em cada domingo,
a ouvir a sua palavra, a sentar-nos à sua mesa,
onde retemperamos as forças perdidas
no desgaste da vida e de todos os dias.
Por isso, com os anjos e santos,
com os discípulos de ontem e de hoje,
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.
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Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

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

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

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

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
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anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

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

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

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

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.
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E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.

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

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

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

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

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e dai ao nosso mundo a paz que o Vosso Filho trouxe,
na tarde da Páscoa, aos discípulos a caminho de Emaús,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
nos tornemos novas criaturas
e 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.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
ficai connosco!
Que a Vossa palavra de paz,
seja luz quando o dia declina.
Que o partilhar do Vosso Pão,
nos dê força para ficarmos sempre convosco,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,

tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de
que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo

e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne
aqueles que renovastes
com os sacramentos de vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

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

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

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

R.: Amén.

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

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

R.: Amén.

Emaús…
é a nossa história de cada dia:
os nossos olhos fechados…
os nossos corações que duvidosos…
os nossos velhos sonhos vividos com decepção…
o nosso caminho, talvez, afastando-se do Ressuscitado…
Há urgência em abrir os nossos olhos
para reconhecer a sua Presença e a sua acção
no coração do mundo
e para levar a Boa Notícia:
Deus ressuscitou Jesus! Eis a nossa fé!

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...
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IV Domingo da Páscoa
Ano A

Jesus, o Bom Pastor
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IV Domingo da Páscoa
(O Bom Pastor...)

    1.ª Leit. – Act 2, 14a. 36-41; 
    Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
    2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 20b-25;
    Evangelho – Jo 10, 1-10.

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, 
pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 
do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como “Bom Pastor”. 
É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe hoje à nossa reflexão.

A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o percurso que 
Cristo, “o Pastor”, desafia os homens a percorrer: é preciso converter-se (isto 
é, deixar os esquemas de escravidão), ser baptizado (isto é, aderir a Jesus e 
segui-l’O) e receber o Espírito Santo (acolher no coração a vida de Deus e 
deixar-se recriar, vivificar e transformar por ela).

A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como “o Pastor” que 
guarda e conduz as suas ovelhas. O catequista que escreve este texto insiste, 
sobretudo, em que os crentes devem seguir esse “Pastor”. No contexto concreto 
em que a leitura nos coloca, seguir “o Pastor” é responder à injustiça com o 
amor, ao mal com o bem.

O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor”, cuja missão é libertar 
o rebanho de Deus do domínio da escravidão e levá-lo ao encontro das pasta-
gens verdejantes onde há vida em plenitude (ao contrário dos falsos pastores, 
cujo objectivo é só aproveitar-se do rebanho em benefício próprio). Jesus vai 
cumprir com amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade, indivi-
dualidade e liberdade das ovelhas.
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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 eterno e omnipotente,
 conduzi-nos à posse das alegrias celestes,
	 para	que	o	pequenino	rebanho	dos	vossos	fiéis
 chegue um dia à glória do reino
 onde já Se encontra o seu poderoso Pastor,
 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 2, 14a.36-41)

«Deus fê-l’O Senhor e Messias»

No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel
que Deus fez Senhor e Messias
esse	Jesus	que	vós	crucificastes».
Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado
e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos:
«Que	havemos	de	fazer,	irmãos?»
Pedro respondeu-lhes:
«Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo
em nome de Jesus Cristo,
para vos serem perdoados os pecados.
Recebereis então o dom do Espírito Santo,
porque a promessa desse dom é para vós,
para	os	vossos	filhos	e	para	quantos,	de	longe,
ouvirem	o	apelo	do	Senhor	nosso	Deus».
E com muitas outras palavras 
os persuadia e exortava, dizendo:
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«Salvai-vos	desta	geração	perversa».
Os que aceitaram as palavras de Pedro
receberam o Baptismo,
e naquele dia juntaram-se aos discípulos
cerca de três mil pessoas.
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6

Refrão: O Senhor é meu Pastor: nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o	vosso	cajado	e	o	vosso	báculo	me	enchem	de	confiança.

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda.
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A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro  (1 Ped 2, 20b-25)

«Voltastes para o pastor e guarda das vossas almas»

Caríssimos:
Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência,
isto é uma graça aos olhos de Deus.
Para isto é que fostes chamados,
porque Cristo sofreu também por vós,
deixando-vos o exemplo,
para que sigais os seus passos.
Ele não cometeu pecado algum
e na sua boca não se encontrou mentira.
Insultado, não pagava com injúrias;
maltratado, não respondia com ameaças;
mas entregava-Se Àquele que julga com justiça.
Ele suportou os nossos pecados
no seu Corpo, no madeiro da cruz,
a	fim	de	que,	mortos	para	o	pecado,	vivamos	para	a	justiça:
pelas suas chagas fomos curados.
Vós éreis como ovelhas desgarradas,
mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 10,14)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
  conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 10, 1-10)

«Eu sou a porta ovelhas»

Naquele tempo, disse Jesus:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta,
mas entra por outro lado,
é ladrão e salteador.
Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz.
Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora.
Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem,
caminha à sua frente
e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz.
Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele,
porque	não	conhecem	a	voz	dos	estranhos».
Jesus apresentou-lhes esta comparação,
mas eles não compreenderam o que queria dizer.
Jesus continuo: «Em verdade, em verdade vos digo:
Eu sou a porta das ovelhas.
Aqueles que vieram antes de Mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os escutaram.
Eu sou a porta.
Quem entrar por Mim será salvo:
é como a ovelha que entra e sai do aprisco 
e encontra pastagem.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida
e	a	tenham	em	abundância».
     Palavra da Salvação



— 203 —

Proposta de Reflexão Homilética

«Ressuscitou o bom Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e quis 
morrer pelo rebanho». Estas palavras da Liturgia exprimem admiravelmente 
o espírito deste IV Domingo do Tempo Pascal, chamado Domingo do Bom 
Pastor. Valeria a pena ler e meditar de modo contemplativo o capítulo 10,1-18 
do Evangelho de São João. Aí, Jesus revela-se como o Bom Pastor, ou melhor, 
o Perfeito, o Belo, o Completo e Pleno Pastor: «Eu sou o bom Pastor: o bom 
pastor dá sua vida pelas suas ovelhas» (Jo 10,11). Criticando duramente os 
pastores, isto é, os líderes do povo de Israel, Deus tinha prometido vir ele 
mesmo pastorear o seu rebanho: «Ai dos pastores de Israel que se apascen-
tam a si mesmos! Os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho! 
Eu mesmo cuidarei do meu rebanho e o procurarei. Eu mesmo apascentarei 
o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso. Buscarei a ovelha que estiver 
perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fra-
turada e restaurarei a que estiver abatida» (cf. Ez 34). Pois bem! Agora, o 
Senhor Jesus – e pensemos nele ressuscitado, trazendo as marcas gloriosas da 
paixão – declara solenemente: «Eu sou o Bom Pastor!» Ele é o próprio Deus, 
que vem apascentar pessoalmente o seu povo!

Mas, sigamos a Palavra que hoje nos é anunciada. São Pedro e a Igreja 
proclamam com convicção: «Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel 
que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes» Mas, quem é 
este, constituído Senhor? Por que foi crucificado? A resposta está na segunda 
leitura de hoje, nas palavras do próprio São Pedro: «Cristo sofreu também 
por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não 
cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, 
não pagava com injúrias; maltratado, não respondia com ameaças; mas en-
tregava-Se Àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no 
seu Corpo, no madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos 
para a justiça: pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas 
desgarradas,mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas». 
Eis o nosso Bom Pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer 
para que o rebanho tivesse vida!

Diante de um amor assim, de uma doação dessas, de um compromisso 
tão grande connosco, só podemos fazer a pergunta que os ouvintes de Pedro 
fizeram: «Que devemos fazer?» E a resposta continua a mesma: «Convertei-
vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, para vos 
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serem perdoados os pecados». Caríssimos, somos cristãos, somos ovelhas do 
rebanho do Bom Pastor! Ele é tudo: é o Pastor e é também a Porta do redil: 
só encontra a vida verdadeira quem entrar por Ele. Há tantos falsos pastores 
no mundo actual, tantos sabichões, tantos que, nos meios de comunicação 
determinam o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. 

Nós somos cristãos; o nosso Pastor é Cristo, aquele que por nós deu a vida, 
aquele que diz: «Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância!» 
Seremos ovelhas desse Pastor se escutarmos a sua voz e atendermos ao seu 
chamamento. Seguindo-o, encontraremos pastagens para a nossa vida. Mas, 
atenção: não poderemos segui-l’O sem a conversão do nosso coração, sem 
nos deixarmos a nós mesmos, sem rompermos com aquilo que, no mundo, é 
modo de pensar e viver contrário ao Evangelho. Supliquemos, pois, ao Bom 
Pastor, o estado de espírito da ovelha confiante do Salmo da Missa de hoje: 
«O Senhor é meu pastor: nada me falta. Ele me guia por sendas direitas 
por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não 
temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.»

     Hoje também é Jornada de Oração pelas vocações sacerdotais e reli-
giosas. Peçamos ao Senhor que nos envie santos e sábios sacerdotes, cheios 
daquele amor que o Senhor Jesus tem pelo seu rebanho. Não nos iludamos: 
o único modo que o Senhor nos indicou para termos os pastores de que ne-
cessitamos é a oração: «Pedi ao Senhor da messe que envie operários para 
a sua messe». Rezemos, portanto, e empenhemo-nos também, tanto material 
como espiritualmente, pela formação de nossos seminaristas!

     

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs: 
 Neste domingo mundial das vocações,
 oremos a Jesus Cristo, o Bom Pastor,
 que deu a vida pelas suas ovelhas
 e as conduz às águas refrescantes,
 pedindo-Lhe que nos faça ouvir a sua voz
 e Se revele àqueles que O não conhecem,
 dizendo com alegria:
   «Cristo, Bom Pastor, ouvi a nossa oração»



— 205 —

1. Para que o Redentor livre de todo o mal a santa Igreja,
 lhe dê pastores segundo o seu coração,
 e lhe conceda as vocações de que ela precisa,
 oremos, irmãos.

2. Para que o Redentor encha de paz o mundo inteiro,
 sustente o amor e a fidelidade dos esposos
 e dê aos jovens o apreço e o dom da virgindade,
 oremos, irmãos.

3. Para que o Redentor Se lembre dos mais pobres,
 dos pecadores, dos aflitos e dos doentes,
 e das ovelhas que não O escutam ou O não conhecem,
 oremos, irmãos.

4. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou,
 torne felizes para sempre no seu reino
 os fiéis que O procuraram e serviram,
 oremos, irmãos.

5. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome,
 faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade, 
 uma família onde cada um se sinta amado,
 oremos, irmãos.

6. Para que o Redentor, que chama alguns para a vida consagrada,
 faça daqueles a quem chama, generosos na sua doação, 
 e abençoe os que hoje, na nossa diocese, são ordenados Diáconos,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor,
 que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição,
 ouvi as preces do vosso povo
 e concedei àqueles que Vos imploram
 os bens que santamente desejam.
 Vós que sois Deus com o Pai 
 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. – Concedei, Senhor, 
 que em todo o tempo possamos alegrar-nos
 com estes mistérios pascais,
 de modo que 
 o acto sempre renovado da nossa redenção
 seja para nós causa de alegria eterna. 
 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 Jesus Cristo, vosso Filho.
 Ele é o bom Pastor, anunciado pelos profetas,
 que nos desvia dos caminhos da facilidade e do mal.
 Ele é o bom Pastor, que caminha connosco,
 nos caminhos do bem, 
 da paz e da felicidade completa,
 através de um conhecimento pessoal e íntimo, 
 com cada um de nós.
 Ele é o bom Pastor, que deu a sua vida por nós
 e por todos os homens,
 para formarmos um novo povo, a vossa Igreja.
 A vossa Igreja que dá testemunho do vosso amor,
 por todos os homens;
 e que abre, a cada um, as portas da esperança,
 tornando-se, assim, o vosso sinal entre eles.
 É por isso que a vossa Igreja peregrina sobre a terra
 se une à vossa Igreja já no céu, 
 para cantar os vossos louvores:

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
 Deus, amigo dos homens,
 que sempre os acompanhais no seu caminho.
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 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, dizendoo:

 Tomai,	todos,	e	comei:	
	 isto	é	o	meu	Corpo,	
	 que	será	entregue	por	vós.	

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

 Tomai,	todos,	e	bebei:	
	 este	é	o	cálice	do	meu	Sangue,	
	 o	Sangue	da	nova	e	eterna	aliança,	
	 que	será	derramado	por	vós	e	por	todos,
	 para	remissão	dos	pecados.	
 Fazei	isto	em	memória	de	Mim.	
Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!
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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 N... 
 e o nosso Arcebispo N...,
 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;
 guardai-nos unidos, fraternalmente,
 à volta do Vosso Filho, nosso Bom Pastor.
 Que a Sua voz nos encorage e oriente,
	 nas	dificuldades	que	encontramos,
 enquanto esperamos a sua vinda gloriosa
 como nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor,
 que dissestes aos vossos Apóstolos
 «Eu conheço as minhas ovelhas
	 e	ninguém	as	arrancará	da	minha	mão»:
 guardai-nos no Vosso amor e na Vossa 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. –  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. – Deus, nosso Bom Pastor,
 olhai benignamente para o vosso rebanho
 e conduzi às pastagens eternas
 as ovelhas que remistes 
 com o precioso Sangue do 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.
 Neste Dia Mundial das Vocações, 
 cada um de nós é chamado a fazer o ponto da situação:
 – Qual é a minha parte ao serviço das vocações e da missão?
 – Alguns euros na altura do peditório?
 – Uma oração uma vez por ano? Ou com mais frequência?
 – Um compromisso bem concreto – mesmo pequeno – num serviço da Igreja?

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



— 213 —

V Domingo da Páscoa
Ano A

Jesus, é o Caminho
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V Domingo da Páscoa
(Mandamento Novo: o caminho da Igreja)

1.ª Leit. – Act 6, 1-7; 
Salmo – Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 4-9;
Evangelho – Jo 14, 1-12.

A liturgia deste domingo convida-nos a reflectir sobre a Igreja – a comu-
nidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o “caminho” de Jesus, 
dando testemunho do projecto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor 
aos homens.

A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a “família 
de Deus” (Igreja): é uma comunidade santa, embora formada por homens peca-
dores; é uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas onde o serviço da 
autoridade é exercido no diálogo com os irmãos; é uma comunidade de servidores, 
que recebem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos irmãos; e é uma 
comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito e que recebe do Espírito 
a força de ser testemunha de Jesus na história.

A segunda leitura também se refere à Igreja: chama-lhe “templo espiritu-
al”, do qual Cristo é a “pedra angular” e os cristãos “pedras vivas”. Essa Igreja é 
formada por um “povo sacerdotal”, cuja missão é oferecer a Deus o verdadeiro 
culto: uma vida vivida na obediência aos planos do Pai e no amor incondicional 
aos irmãos.

O Evangelho define a Igreja: é a comunidade dos discípulos que seguem 
o “caminho” de Jesus – “caminho” de obediência ao Pai e de dom da vida aos 
irmãos. Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se 
Homens Novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de 
Deus – a família do Pai, do Filho e do Espírito.
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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 6, 1-7)

«Escolheram sete homens cheios do Espírito Santo...»

Naqueles dias,
aumentando o número dos discípulos,
os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus,
porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas.
Então os Doze convocaram a assembleia dos discípulos
e disseram:
«Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus
para servirmos às mesas.
Escolhei entre vós, irmãos,
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria
para	lhes	confiarmos	esse	cargo.
Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente
à oração e ao ministério da palavra».
A proposta agradou a toda a assembleia;
e escolheram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo,
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Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos aos Apóstolos
e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles.
A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais;
o número dos discípulos
aumentava consideravelmente em Jerusalém
e submetia-se à fé também grande número de sacerdotes.
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22)

Refrão: Esperamos, Senhor, na Vossa misericórdia.
 Que ela venha sobre nós.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-1’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.

A palavra do Senhor é recta,
da	fidelidade	nascem	as	suas	obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
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Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro  (1 Pedro 2, 4-9)

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real»

Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura:
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa;
e	quem	nela	puser	a	sua	confiança	não	será	confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém,
«a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra,
à qual foram destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas
para a sua luz admirável.
     Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
  ninguém vai ao Pai senão por mim.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 14, 1-12)

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Não se perturbe o vosso coração.
Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim.
Em casa de meu Pai há muitas moradas;
se assim não fosse, Eu vo-lo teria dito.
Vou preparar-vos um lugar
e virei novamente para vos levar comigo,
para que, onde Eu estou, estejais vós também.
Para onde Eu vou, conheceis o caminho».
Disse-Lhe Tomé:
«Senhor, não sabemos para onde vais:
como podemos conhecer o caminho?»
Respondeu-lhe Jesus:
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Mim.
Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai.
Mas desde agora já O conheceis e já O vistes».
Disse-Lhe Filipe:
«Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta».
Respondeu-lhe Jesus:
«Há tanto tempo que estou convosco
e não Me conheces, Filipe?
Quem Me vê, vê o Pai.
Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?
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Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim?
As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio;
mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras.
Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim;
acreditai ao menos pelas minhas obras.
Em verdade, em verdade vos digo:
quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço
e fará ainda maiores que estas,
porque Eu vou para o Pai».
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Neste quinto Domingo do Tempo da Pascal, elevemos o olhar para o Ressus-
citado; deixemo-nos tomar pela sua palavra: «Não se perturbe o vosso coração. 
Se acreditais em Deus, acreditai também em mim!» Estejamos atentos: estas 
não são palavras ditas ao vento, para ninguém! São palavras, são exortação 
para nós, cristãos de agora; palavras para cada um de nós e para nós todos, 
palavras verdadeiramente provocantes! No mundo complexo, numa realidade 
plena de desafios, na nossa vida pessoal tantas vezes sofrida, tantas vezes fe-
rida, cheia de tantas contradições e desafios, o Senhor olha-nos, estende-nos 
as mãos, abre-nos o coração e enche-nos de serenidade e confiança: «Não se 
perturbe o vosso coração!»

Pensemos nos desafios dos tempos atuais: o desafio de crer e testemunhar 
o Senhor em situações tão cheias de promessas, mas também tão confusas... 
O Senhor insiste: «Acreditais em Deus, acreditai também em mim!» Ter fé 
em Cristo! Eis o desafio para nós! Ontem, como hoje, é necessário proclamar 
a nossa fé n’Ele, a nossa entrega a Ele, a nossa certeza de que Ele pode dar 
um novo sentido à nossa existência. E porquê? Não seria loucura, alienação, 
infantilidade, confiar assim, de modo tão absoluto, em alguém? Porque apos-
tar toda a vida em Jesus e só em Jesus? Porque não um pouquinho de Buda, 
um pouquinho de Maomé, um pouquinho de Dalai Lama, um pouquinho de 
esoterismo, um pouquinho mais de consumismo e outro tantinho de rédeas 
soltas aos nossos instintos? Porque só Cristo? Porque absolutizar Jesus? 

A resposta, que é surpreendente, é dada por Ele próprio. Escutemo-la: «Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim!» 
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É precisamente neste mundo de tantos desafios e de tantos caminhos, que o 
Senhor Jesus nos diz: Eu sou o Caminho! Nestes tempos de tantas verdades, 
Ele proclama: Eu sou a Verdade! Neste mundo que nos tenta, oferecendo vida 
onde não há vida verdadeira, Jesus anuncia: Eu sou a Vida! De facto, ele não 
é simplesmente um profeta, um sábio, não é alguém a quem podemos admirar 
e seguir ao lado de outros personagens igualmente ilustres! Jesus apresenta-
se-nos como aquele que vem de Deus e é o único que nos pode revelar de 
modo pleno, de modo claro e conclusivo, o caminho para Deus! Mais ainda: 
Aquele que é o nosso Caminho é também a nossa única Verdade e a nossa 
única e verdadeira Vida!

É diante d’Ele que temos sempre que nos decidir, que somos chamados a 
dar um rumo à nossa existência e à existência da sociedade, da família, das 
relações sociais, do mundo. O Santo Padre Bento XVI dizia, pouco antes de 
sua eleição, que o mundo tem tantas e tantas medidas para avaliar o bem e 
o mal, o certo e o errado... E ele advertia: a nossa medida é Cristo!  Ele é a 
nossa medida porque é o único Caminho, a única Verdade, a única Vida! O 
que o Sucessor de Pedro quis dizer, o próprio Apóstolo Pedro nos afirma na 
segunda leitura da Missa de hoje: «Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra 
viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. 
Por isso se lê na Escritura: “Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida 
e preciosa; e quem nela puser a sua confiança não será confundido”. Honra, 
portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, “a pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra 
de escândalo”». Não há como escapar: diante de Cristo, é necessária uma 
escolha, uma decisão! Aqui não se tem nada a ver com o ser conservador ou 
progressista, optimista ou pessimista! Aqui tem-se a ver com a experiência 
tremenda de Deus que entregou o Seu Filho ao mundo para ser nossa Vida 
e Caminho e os homens rejeitaram-n’O. Ora, é diante de Cristo, Caminho, 
Verdade e Vida que a nossa existência será julgada, que o mundo será exami-
nado! E, no entanto, Ele será sempre sinal de contradição e pedra de tropeço...  
Alguns iludem-se, pensando numa Igreja que faça o jogo da moda, que diga 
amém a um modo de pensar, agir e viver estranho ao Evangelho! Que enga-
no tão grande! A renovação da Igreja está em voltar sempre a Cristo e n’Ele 
reencontrar-se sempre, retomando o vigor, como de uma fonte puríssima! O 
verdadeiro serviço à humanidade e ao mundo é apresentar o Cristo e n’Ele 
colocar toda a esperança!
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«Não se perturbe o vosso coração!» – Já nos inícios da Igreja havia tensões, 
desafios, dificuldades externas e internas. Pois bem, já ali o Senhor dizia aos 
cristãos: «Não se perturbe o vosso coração!» Já ali lhes garantia a grandeza 
do amor do Pai: «na casa do meu Pai há muitas moradas!» E já ali, entre as 
consolações de Deus e as provações da vida, «a Palavra do Senhor espalha-
va-se». Portanto, não tenhamos medo de colocar toda a nossa confiança no 
Senhor; não hesitemos em procurar de todo o coração seguir os passos do 
Senhor Jesus! A oração inicial da Missa de hoje exprimiu muito bem o que 
espera o cristão, ao colocar no Senhor a sua existência. Rezavamos: «Senhor, 
nosso Deus, concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira 
liberdade e a herança eterna» – Eis o que buscamos, o que esperamos, o que 
temos a certeza de alcançar: a liberdade verdadeira e a herança eterna! Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs: 
  Oremos com toda a nossa alma
  a Deus Pai, que de nós fez o seu povo,
  e por intercessão do seu Filho Jesus Cristo,
  que leva até ao Céu as nossas preces,
  peçamos pela Igreja e pelo mundo,
  dizendo com alegri:
    «Abençoai, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pelos pastores e pelos fiéis da santa Igreja,
 para que sigam a Jesus ressuscitado,
 caminho para o Pai, verdade e vida,
 oremos, irmãos.

2. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos,
 para que o façam com espírito fraterno
 e estejam atentos às carências dos mais pobres,
 oremos, irmãos.

3. Pelos cristãos perturbados e abatidos,
 para que creiam em Deus Pai e no seu Reino,
 e nas promessas de vida eterna do Evangelho,
 oremos, irmãos.
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4. Por aqueles que o mundo põe de parte,
 as viúvas, os idosos e os que já não produzem
 para que se olhe para eles como pessoas,
 oremos, irmãos.

5. Por todos nós e pelos outros paroquianos,
 para que o Espírito nos torne pedras vivas
 deste templo que é a santa Igreja,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
  que em vosso Filho nos mostrastes o caminho
  para chegarmos até Vós e em Vós vivermos,
  dai-nos a graça de sermos pedras vivas
  na construção do Reino inaugurado
  na manhã da sua santa Páscoa.
  Ele 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,
 por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
 por Jesus Cristo, vosso Filho,
 a vossa imagem na nossa carne de humanidade.
 N’Ele, nos chamais das trevas à verdadeira luz.
 Ele é o Caminho que dá sentido à nossa vida.
 Ele é a Verdade que orienta 
	 a	nossa	procura	de	infinito	e	de	felicidade.
 Ele é a Vida que dá sentido à nossa morte.
 Ele é o olhar que nos mostra 
 nos outros a vossa imagem
 e as pedras vivas para a construção do vosso povo.
 Ele é o amor, que faz de todos nós 
	 vossos	filhos	e	vossos	herdeiros.
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 É por isso que, animados pelo seu Espírito,
 em união com a vossa Igreja sobre aterra
 e a vossa Igreja celeste, 
 queremos proclamar os vossos louvores,  
 cantando a uma só voz:

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
 Deus, amigo dos homens,
 que sempre os acompanhais no seu caminho.
 Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
 que está presente no meio de nós
 quando nos reunimos no seu amor
 e, como outrora aos discípulos de Emaús,
 Ele nos explica o sentido da Escritura
 e nos reparte o pão da vida.
 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:
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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. – 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 N... 
 e o nosso Arcebispo N...,
 com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
 e todo o povo por Vós resgatado.
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 Abri os olhos do nosso coração
 às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
 inspirai as nossas palavras e obras
 para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
 e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
 segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

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

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que morreram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
 admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
 e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

 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.



— 229 —

Ritos da Comunhão
Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
 e de todo o egoísmo,
 que nos isola no nosso pequeno mundo;
 livrai-nos do orgulho que despreza os outros,
 até ao ponto de sermos injustos para com eles.
 Dai-nos sentimentos de respeito,
 de compreensão, de estima e amizade para com todos,
 enquanto esperamos a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
 Vós traçais para os Vossos discípulos
 os caminhos que os levam ao Pai, para O louvarem;
 e aos homens,
 para os amarem, servirem e viverem na Vossa paz.
 Mostrai-nos os Vosso ros,
 e poderemos reunir-nos à Vossa volta,
 como pedras vivas da Vossa Igreja,
 como é da Vossa vontade. 
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
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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. – 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.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
 e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.
R.: Amén.

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

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

 “Sede as pedras vivas…” 
 Que espécie de pedras somos nós 
 na construção da nossa Igreja? 
 Pedras que procuram ajustar-se umas às outras, 
 em harmonia com a “Pedra angular”? 
 Ou pedras que se opõem umas às outras 
 e se eliminam mutuamente? 
 Que “Templo espiritual” estamos nós a construir?

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! 
R.: Graças a Deus!... 
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VI Domingo da Páscoa
Ano A

Preparando a despedida
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VI Domingo da Páscoa
(Na despedida...)

1.ª Leit. – Act 8, 5-8. 14-17;
Salmo – Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 15-18;
Evangelho – Jo 14, 15-21.

A liturgia do 6.º Domingo da Páscoa convida-nos a descobrir a presença
– discreta, mas eficaz e tranquilizadora – de Deus na caminhada histórica da
Igreja. A promessa de Jesus – “não vos deixarei órfãos” – pode ser uma boa
síntese do tema.

A primeira leitura mostra exactamente a comunidade cristã a dar tes-
temunho da Boa Nova de Jesus e a ser uma presença libertadora e salvadora
na vida dos homens. Avisa, no entanto, que o Espírito só se manifestará e só
actuará quando a comunidade aceitar viver a sua fé integrada numa família
universal de irmãos, reunidos à volta do Pai e de Jesus.

A segunda leitura exorta os crentes – confrontados com a hostilidade
do mundo – a terem confiança, a darem um testemunho sereno da sua fé, a
mostrarem o seu amor a todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo,
que fez da sua vida um dom de amor a todos, deve ser o modelo que os cristãos
têm sempre diante dos olhos.

O Evangelho apresenta-nos parte do “testamento” de Jesus, na ceia de
despedida, em Quinta-feira Santa. Aos discípulos, inquietos e assustados, Jesus
promete o “Paráclito”: Ele conduzirá a comunidade cristã em direcção à verda-
de; e levá-la-á a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai.
Dessa forma, a comunidade será a “morada de Deus” no mundo e dará teste-
munho da salvação que Deus quer oferecer aos homens.
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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. – Concedei-nos, Deus omnipotente,

a graça de viver dignamente estes dias de alegria
em honra de Cristo ressuscitado,
de modo que a nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que celebramos.
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 8,5-8.14-17)

«Impunham as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo»

Naqueles dias,
Filipe desceu a uma cidade da Samaria
e começou a pregar o Messias àquela gente.
As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe,
ao ouvi las e ao ver os milagres que fazia.
De muitos possessos saíam espíritos impuros,
soltando enormes gritos,
e numerosos paralíticos e coxos foram curados.
E houve muita alegria naquela cidade.
Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém
ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus,
enviaram lhes Pedro e João.
Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos,
para que recebessem o Espírito Santo,
que ainda não tinha descido sobre eles;
só tinham sido Baptizados no nome de Jesus.
Então impunham-lhes as mãos
e eles recebiam o Espírito Santo.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R. 1 ou Aleluia)

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor.

Aclamai a Deus, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
celebrai os seus louvores,
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras».

«A terra inteira Vos adore e celebre,
entoe hinos ao vosso nome».
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua acção pelos homens.

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro (1 Pedro 3, 15-18)

«Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito»

Caríssimos:
Venerai Cristo Senhor em vossos corações,
prontos sempre a responder, a quem quer que seja,
sobre a razão da vossa esperança.
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Mas seja com brandura e respeito,
conservando uma boa consciência,
para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados,
sejam confundidos os que dizem mal
do vosso bom procedimento em Cristo.
Mais vale padecer por fazer o bem,
se for essa a vontade de Deus,
do que por fazer o mal.
Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados
– o Justo pelos injustos – para nos conduzir a Deus.
Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 23)

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

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 14, 15-21)

«Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor,
para estar sempre convosco:
o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber,
porque não O vê nem O conhece,
mas que vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós.
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Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós.
Daqui a pouco o mundo já não Me verá,
mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis.
Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai
e que vós estais em Mim e Eu em vós.
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,
esse realmente Me ama.
E quem Me ama será amado por meu Pai
e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Nestes dias pascais em honra do Ressuscitado, contemplamos e experi-

mentamos nos santos mistérios não somente a sua ressurreição e ascensão,
como também o dom do seu Espírito Santo em pentecostes.

A Palavra de Deus que escutamos nesta liturgia do VI Domingo da Pás-
coa coloca-nos precisamente neste clima. Com um coração fiel e recolhido,
contemplemos o mistério que o Evangelho de hoje nos revela! Meditemos nas
palavras do Senhor Jesus:

«Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o
mundo já não Me verá, mas vós ver Me eis, porque Eu vivo e vós vivereis.»
São palavras maravilhosas, cheias de promessas e de vitória... Mas, será que
são verdadeiras? Como pode ser verdade tudo isto? Uma coisa é certa: o
Senhor não mente! E ele garante-nos: Eu virei a vós! Eu vivo! Vós vivereis!
Mas, como se dá tal experiência? Como podemos realmente experimentar tal
realidade na nossa vida e na vida da Igreja? Eis a resposta, única possível: só
no Espírito Santo que o Ressuscitado nos deu ao derramá-lo sobre nós após a
ressurreição. Vejamos:

«Voltarei para junto de vós» – Na potência do Espírito Santo, Cristo
permanece verdadeiramente no coração da sua Igreja, primeiro pela Palavra,
pregada na potência do Espírito, como Filipe, na primeira leitura, que, anunci-
ando Cristo, realizava curas e exorcismos e, sobretudo, tocava os corações!
Uma Palavra que realmente toca os corações e coloca os ouvintes diante de
Cristo vivo e actuante. Mas, juntamente com a Palavra, os sacramentos, so-
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bretudo o Baptismo e a Eucaristia. Em cada sacramento é o próprio Espírito
do Ressuscitado quem age, conformando-nos a Cristo Jesus, unindo-nos a
Ele, fazendo-nos experimentar a sua vida e a sua força. Pelo Baptismo, mer-
gulhados no Espírito do Ressuscitado, nascemos para uma vida nova, como
nova criatura; pela Eucaristia – o seu Corpo e Sangue – entramos na comu-
nhão mais plena que se possa ter neste mundo com o Senhor: Ele em nós e
nós n’Ele, num só Espírito Santo que ele nos doa!

«Vós ver-Me-eis!» – Porque Espírito Santo do Senhor Jesus habita nos
nossos corações, nós experimentamos Jesus em nós como uma Presença real
e actuante e, com toda a certeza, proclamamos que Jesus é o Senhor, como
diz São Paulo: «Ninguém pode dizer: 'Jesus é Senhor' a não ser no Espí-
rito Santo» (1Cor 12,3). Porque vivemos no Espírito, experimentamos todos
os dias Jesus como Alguém vivo e presente na nossa vida. Por outras pala-
vras: vemos Jesus; vemo-l’O de verdade!

«Eu vivo!» – Sabemos que o Senhor está vivo: «morto na sua existência
humana, recebeu a nova vida pelo Espírito Santo». Sabemos com toda a
certeza da fé que Cristo é o Vivente para sempre, o Vencedor da Morte!

«Vós vivereis» –  O Senhor Jesus não só está vivo, totalmente transfigu-
rado pela acção potente do Espírito que o Pai derramou sobre Ele... Vivo na
potência do Espírito, Ele dá-nos esse mesmo Espírito em cada sacramento.
Assim, sobretudo no Baptismo e na Eucaristia, tornam-se verdadeiras as pa-
lavras do Senhor: «Vós vivereis!», isto é: recebendo o meu Espírito, nele vi-
vendo, tereis a minha própria vida! Vivereis porque o meu Espírito «permane-
ce junto de vós e estará dentro de vós!»

São palavras de profunda intensidade e de profunda verdade! Num mundo
da propaganda, da ilusão, dos simples sentimentalismos, estas palavras do
Senhor são uma concreta e impressionante realidade. Mas, escutemos ainda
o Senhor: «Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai e que vós estais
em Mim e Eu em vós!» É na oração, na prática piedosa dos sacramentos, na
celebração piedosa da Eucaristia que experimentamos estas coisas! Aqui não
é só a inteligência, aqui não basta a razão, aqui não são suficientes os nossos
esforços! É na fé profunda de uma vida de união com o Senhor, na força do
Espírito Santo que experimentamos isto que Jesus disse: Ele está no Pai; no
Espírito, Ele e o Pai são um só. Mais ainda: experimentamos que nós estamos
n’Ele, n’Ele enxertados como os ramos na videira, n’Ele incorporados como
os membros do corpo unidos à Cabeça! Repito: é nos sacramentos que essa
experiência maravilhosa se torna realidade concreta. Um cristianismo que
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tivesse só a Palavra de Deus, sem valorizar os sete sacramentos – sobretudo
o Baptismo e a Eucaristia –, seria um cristianismos mutilado, deficiente,
anémico, não condizente com a fé do Novo Testamento e a Tradição constan-
te da Igreja! Por isso, pensemos a sério na nossa vida sacramental!

Ora, é esta comunhão misteriosa e real com o Senhor no Espírito, que nos
faz amar Jesus e viver Jesus com toda a seriedade de nossa vida. É cristão de
modo pleno quem experimenta o Senhor Jesus vivo e íntimo na sua vida e
celebra tal união, tal cumplicidade de amor, nos sacramentos! Aí sim, as exi-
gências do Senhor, os seus mandamentos, não nos parecem pesados, não nos
são pesados, não são um fardo exterior que suportamos porque dá jeito. Quem
vive a experiência deste Jesus presente e doce no Espírito derramado em nós,
experimenta que cumprir os preceitos do Senhor é uma exigência doce, por-
que é exigência de amor e, portanto, libertadora, pois tira-nos de nós mesmos
e faz-nos respirar um ar novo, o ar do Espírito do Ressuscitado, o Homem
Novo!

Mas, quem pode fazer tal experiência? Só quem vive de modo dócil ao
Espírito Consolador, que nos consola mesmo nos desafios mais duros. Só vi-
verá o cristianismo como um dom e não como um peso quem vive na conso-
lação do Espírito, que é também Espírito de Verdade, pois faz-nos mergulhar
na gozo da Verdade que é Jesus. Ora, o mundo jamais poderá experimentar
esse Espírito! Jamais poderá experimentar o Evangelho como consolação,
jamais poderá experimentar e ver que Jesus está vivo e é doce e suave vida
para a nossa vida! Por isso mesmo, o mundo jamais poderá compreender as
exigências do Evangelho. Como poderemos compreender as exigências do
Evangelho se não conhecemos Cristo?

«O mundo não mais me verá!» Nunca nos esqueçamos disto! Ai dos
que pensam que a Igreja deve correr atrás do mundo! Estes não são capazes
de receberem, de acolherem, o Evangelho porque – diz Jesus – não vêem
nem conhecem o Espírito Paráclito! Mas, vós, cristãos, «conheceis-l’O por-
que Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós!» Como nosso
Senhor é claro, como é verdadeiro, como nos preveniu!

É esta experiência viva de Jesus no Espírito que nos dá a força e entusias-
mo na pregação como Filipe, na primeira leitura. Dá-nos também a coragem e
o discernimento para dar ao mundo «a razão da nossa esperança», santifi-
cando o Senhor Jesus em nossos corações, isto é, pregando Jesus primeiro
com a coerência da nossa fé na vida concreta e, depois, com respeito pelos
que não crêem como nós, mas com a firmeza de quem sabe no que acredita!
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Dá-nos, enfim, a graça de participar da cruz do Senhor, ele que «morreu uma
vez por todas, por causa dos nossos pecados, o justo pelos injustos, a
fim de nos conduzir a Deus». Assim, com Ele morreremos para a vida velha
e ressuscitaremos para a vida nova. Esta será sempre a grande novidade
cristã, o centro, o núcleo da nossa identidade e da nossa força! Nunca nos
esqueçamos disto! Vamos! Sigamos o Senhor! Abramo-nos ao seu Espírito!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Jesus intercede por nós hoje,
como ontem o fazia pelos Apóstolos.
Confiantes na promessa que Ele fez
de lhes enviar o Espírito Santo,
supliquemos a Deus Pai todo-poderoso
que atenda a oração da sua Igreja,
e digamos com fé:

«Ouvi, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja,
pelos presbíteros, que apascentam os fiéis,
e pelos diáconos, que proclamam a salvação,
oremos, irmãos.

2. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo,
pelos que foram baptizados em adultos
e pelos que vão ser confirmados nestes dias,
oremos, irmãos.

3. Pelos leitores que proclamam a palavra,
pelos acólitos que servem ao altar
e pelos salmistas que louvam ao Senhor,
oremos, irmãos.

4. Por todos os que trazem Deus no coração,
pelas religiosas de vida contemplativa,
e por aqueles que cuidam dos mais pobres,
oremos, irmãos.
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5. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito,
pelos que sabem dar razão da sua esperança
e por esta comunidade paroquial que adora a Cristo,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus Pai de misericórdia,
que destes a estes vossos filhos
a graça de reconhecerem que os amais,
enviai-nos do Céu o vosso Espírito
para ser o nosso guia e defensor
e nos tornar fiéis aos vossos mandamentos.
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. – Subam à vossa presença, Senhor,
as nossas orações e as nossas ofertas,
de modo que, purificados pela vossa graça,
possamos participar dignamente
nos sacramentos da vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele nos revelou
o vosso grande amor por todas as pessoas.
Ele morreu na cruz,
levado pelo seu desejo
de Vos louvar e de nos salvar.
Vós O ressuscitastes para, com Ele,
passarmos da morte à vida.
Vós O glorificastes junto de Vós,
para vivermos na esperança do reino.
Vós derramastes o vosso Espírito sobre nós,
para ficarmos sempre no vosso amor
e termos a coragem de Vos anunciar aos outros.
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Cada dia, a vossa ternura nos surpreende,
a vossa bondade nos santifica,
a vossa força nos ampara.
É por isso que, guiados pelo vosso Espírito,
e unidos pelo seu amor, com os anjos e os santos,
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

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.
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De igual modo, depois da Ceia,

tomou o Cálice e, dando graças,

deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da 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.
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Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade

em comunhão com o nosso Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
com todos os Bispos, Presbíteros, Diáconos e catequistas
e todo o povo cristão.

Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.

Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos,
de modo que,
participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.

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,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
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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 Jesus Cristo, vosso Filho.

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

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

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

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

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
e de um cristianismo
baseado apenas nos ritos exteriores,
sem influenciarem o coração e a vida concreta.
Que o Vosso Espírito nos conceda
vivermos do Vosso amor,
evitando todas as divisões e discórdias,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos
que a prova evidente de que Vos amamos
é cumprir os Vossos mandamentos:
ajudai-nos a pôr em harmonia
a nossa fé e as nossas obras,
a vivermos todos em paz, entre irmãos,

 como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor Deus todo-poderoso,

 que em Cristo ressuscitado
 nos renovais para a vida eterna,
 multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal
 e infundi em nossos corações
 a força do alimento que nos salva.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

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

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

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

R.: Amén.

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

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

Dar razões da Esperança que habita em nós…
Num mundo em busca de sentido,
temos consciência de que cabe a cada um de nós
anunciar Aquele que nos faz viver?
“Dar razões”…
passa pela qualidade do nosso amor,
oferecido a todos sem condição,
na doçura e no respeito das diferenças…

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


