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III Domingo do Tempo Comum
Ano C
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III Domingo do Tempo Comum
(Convocados pela Palavra)

1.ª Leit. – Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10;
Salmo – Sal 18 B, 8. 9. 10. 15;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 12-30;
Evangelho – Lc 1, 1-4: 4, 14-21.

A liturgia deste Domingo coloca no centro da nossa reflexão a Palavra

de Deus: ela é, verdadeiramente, o centro à volta do qual se constrói a experi-

ência cristã. Essa Palavra não é uma doutrina abstracta, para deleite dos inte-

lectuais; mas é, primordialmente, um anúncio libertador que Deus dirige a todos

os homens e que incarna em Jesus e nos cristãos.

Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra deve estar no cen-

tro da vida comunitária e como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria

e de festa.

No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra que se faz pessoa

no meio dos homens, a fim de levar a libertação e a esperança às vítimas da

opressão, do sofrimento e da miséria. Sugere-se, também, que a comunidade

de Jesus é a comunidade que anuncia ao mundo essa Palavra libertadora.

A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e alimentada pela

Palavra libertadora de Deus: é uma família de irmãos, onde os dons de Deus

são repartidos e postos ao serviço do bem comum, numa verdadeira comunhão

e solidariedade.
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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. – Oremos:

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

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Neemias        (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)

"Liam o Livro da Lei e explicavam o seu sentido"

Naqueles dias,
o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei
perante a assembleia de homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Era o primeiro dia do sétimo mês.
Desde a aurora até ao meio dia,
fez a leitura do Livro,
no largo situado diante da Porta das Águas,
diante dos homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Todo o povo ouvia atentamente
a leitura do Livro da Lei.
O escriba Esdras estava de pé
num estrado de madeira feito de propósito.
Estando assim em plano superior a todo o povo,
Esdras abriu o Livro à vista de todos;
e quando o abriu, todos se levantaram.
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus,
e todos responderam, erguendo as mãos:
«Amen! Amen!».
E prostrando-se de rosto por terra,
adoraram o Senhor.
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Os levitas liam, clara e distintamente,
o Livro da Lei de Deus
e explicavam o seu sentido,
de maneira que se pudesse compreender a leitura.
Então o governador Neemias,
o sacerdote e escriba Esdras,
bem como os levitas, que ensinavam o povo,
disseram a todo o povo:
«Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus.
Não vos entristeçais nem choreis».
– Porque todo o povo chorava,
ao escutar as palavras da Lei –.
Depois Neemias acrescentou:
«Ide para vossas casas,
comei uma boa refeição, tomai bebidas doces
e reparti com aqueles que não têm nada preparado.
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor;
portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 18 B (19), 8.9.10.15 (R. Jo 6, 63c)
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Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 12, 12-30)

"Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um na sua parte"

Irmãos:
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros,
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim sucede também em Cristo.
Na verdade, todos nós
– judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito.
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De facto, o corpo não é constituído por um só membro,
mas por muitos.
Se o pé dissesse:
«Uma vez que não sou mão, não pertenço ao corpo»,
nem por isso deixaria de fazer parte do corpo.
E se a orelha dissesse:
«Uma vez que não sou olho, não pertenço ao corpo»,
nem por isso deixaria de fazer parte do corpo.
Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfacto?
Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros,
segundo a sua vontade.
Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo?
Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo.
O olho não pode dizer à mão: «Não preciso de ti»;
Nem a cabeça dizer aos pés: «Não preciso de vós».
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem fracos
são os mais necessários;
os que nos parecem menos honrosos
cuidamo-los com maior consideração;
e os nossos membros menos decorosos
são tratados com maior decência:
os que são mais decorosos não precisam de tais cuidados.
Deus organizou o corpo,
dispensando maior consideração ao que dela precisa,
para que não haja divisão no corpo
e os membros tenham a mesma solicitude uns com os outros.
Deste modo, se um membro sofre,
todos os membros sofrem com ele;
se um membro é honrado,
todos os membros se alegram com ele.
Vós sois corpo de Cristo e seus membros,
cada um por sua parte.
Assim, Deus estabeleceu na Igreja
em primeiro lugar apóstolos,
em segundo lugar profetas, em terceiro doutores.
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Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência,
de governar, de falar diversas línguas.
Serão todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores?
Todos farão milagres?
Todos terão o poder de curar?
Todos falarão línguas?
Todos terão o dom de as interpretar?

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 4, 18)

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

O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres,

a proclamar aos cativos a redenção.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

"Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura"

Já que muitos empreenderam narrar os factos

que se realizaram entre nós,

como no-los transmitiram os que, desde o início,

foram testemunhas oculares e ministros da palavra,

também eu resolvi,

depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens,

escrevê-las para ti, ilustre Teófilo,

para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado.
Naquele tempo,
Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito,
e a sua fama propagou-se por toda a região.
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Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos.
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume,
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro,
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Há três aspetos na Liturgia da Palavra de hoje dignos de particular atenção.
Primeiro: o evangelho apresenta-nos o início da obra de Lucas. Aí

tem-se uma dedicatória e uma apresentação da obra a um certo "Teófilo". E
Lucas afirma expressamente que "após um estudo cuidadoso de tudo o
que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo
ordenado para ti... Deste modo poderás verificar a solidez dos
ensinamentos que recebeste". Estas palavras revelam-nos a seriedade do
testemunho dos evangelhos. Não são fábulas, não são delírios! São, isso sim,
um testemunho de fé! Testemunho de quem crê, de quem tem razões para
crer e quer fazer com que outros creiam e creiam com razão profunda!
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Num mundo de tantas verdades, de tantas mentiras, de tantas seitas, lendas
e mitos... Num mundo que se transformou numa cokteil de religiões, onde
cada um faz a sua, na sua medida e do seu modo, na proporção e no gosto do
seu comodismo, é preciso recordar que só em Cristo Deus Se revelou
plenamente; só Cristo é a Verdade do Pai; ó Ele, o Caminho para Deus; só
n'Ele encontramos a Vida em abundância! Mas, ainda aqui, é preciso dizer
mais, por mais chato que possa parecer! Cristo é o único Caminho, Verdade e
Vida... mas não qualquer Cristo! Não um Cristo inventado, não um Cristo
"meu", do meu tamanho e do meu gosto! O Cristo que o Pai revelou, o Cristo
vivo e atuante, é Aquele presente na Palavra guardada, pregada e testemunhada
pela Igreja com a assistência do Espírito Santo; é Aquele que se dá nos
sacramentos da Igreja; é Aquele que está presente na Igreja que no Credo
professamos como sendo única, católica e apostólica. Num mundo de tantas
dúvidas, Cristo presente na sua Igreja católica seja a nossa certeza, a nossa
segurança, o nosso rochedo!

Um segundo aspeto: o evangelho de hoje, apresenta-nos Jesus na
sinagoga de Nazaré: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele
me consagrou com a unção". Quando se deu esta consagração? No batismo
nas margens do rio Jordão. Há quinze dias meditávamos sobre este mistério: o
Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo como Messias de Israel. E qual a sua
missão? "consagrou-me com a unção para anunciar a Boa-nova aos
pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos
a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um
ano da graça do Senhor". Eis a missão de Jesus, o Messias: acolher,
consolar, perdoar, libertar, fazer viver. Mas, para que experimentemos
Jesus assim, é necessário que nós mesmos descubramos que somos pobres,
que somos tão carentes, tão limitados, tão pequenos. Quando descobrimos
isso, quando vemos que o mundo é assim, então experimentamos também
que, em Jesus, Deus veio a nós, Deus deu-se a nós, Deus estendeu-nos as
mãos, abriu-nos os braços e aconchegou-nos no coração.

É por isso que a pessoa, os atos e as palavras de Jesus são Boa-nova, Boa
notícia, ou, em grego, Ευανγελιον! E a Boa-nova é precisamente esta: Deus
ama-nos, está conosco em Jesus; veio para ficar, para permanecer para sempre
na nossa vida e no coração do mundo!
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Aqui entra, precisamente, o terceiro aspecto da Palavra deste domingo:
Jesus permanece conosco, sempre presente e atuante através do seu Espírito
Santo, presente de modo poderoso e soberano na Igreja que Jesus fundou. Já
no domingo passado, vimos que a Igreja é a Esposa do Cristo, cheia do vinho
abundante do Espírito Santo, que nela suscitava tantos dons, tantos carismas,
tantos ministérios, tanta vida. Pois bem, a segunda leitura da missa de hoje
insiste nesta ideia e aprofunda-a ainda mais.

Porque Cristo ressuscitou e nos deu o seu Espírito Santo, nós, como Igreja,
desde o nosso Batismo, somos o Corpo de Cristo: "Vós, todos juntos, sois o
Corpo de Cristo e, individualmente, sois membros deste Corpo". É juntos,
como Comunidade, como membros da Igreja, que somos o Corpo vivo de
Cristo; Corpo vivificado pelo Espírito Santo! É uma ideia, esta, que deveria
estar sempre diante de nós! A Igreja não existe por ela mesma: ela vive do
Espírito do Cristo; a Igreja não escolheu Cristo: ela foi por Ele amada, por Ele
fundada, por Ele escolhida e é por Ele sustentada e vivificada; Cristo não
pertence à Igreja: a Igreja é que pertence a Cristo e, na força do Espírito é
sempre amada e renovada por Ele. Ele nunca a vai abandonar, nunca a vai
trair, nunca a vai renegar!

Mais ainda: no seu Amor, isto é, no seu Espírito, Ele suscita no corpo da
Igreja, que é o seu Corpo, tantos membros diferentes, com dons e carismas
tão diversos! É o que São Paulo nos recorda na leitura de hoje. Ninguém pode
ser cristão sozinho! Cristo não é salvador pessoal de ninguém! Ele é o Salvador
do Corpo que é a Igreja (cf. Ef 5,23)! Nós somos salvos no Corpo de Cristo,
enquanto membros do povo da Aliança, que é a Igreja. Nesta, quem nos une é
o Amor de Cristo e nela, cada um de nós tem uma missão, uma função! Qual
é a minha e a tua? Quais são as nossas? Pai ou mãe de família, educando
novos membros para o Corpo de Cristo? Agente de pastoral empenhado
diretamente na evangelização? Jovem que se esforça para dar um generoso
testemunho de coerência e amor a Cristo? Empresário, funcionário público,
empregado, que no seu trabalho procura ter um comportamento digno do
Evangelho? Qual o teu (o meu) papel na Igreja? Rico ou pobre, forte ou fraco,
jovem ou ancião, todos temos como honra e dignidade ser membros do Corpo
do Senhor, sustentados e vivificados pelo Espírito do Santo, destinatários da
salvação e da consolação que Ele nos trouxe, do carinho e da ternura do Pai
que Ele derramou sobre nós.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
para que a Palavra revelada e o trabalho de cada dia
se tornem, para todos os homens, fonte de salvação,
e peçamos confiadamente:

«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça»

1. Pela Igreja católica e por todas as comunidades separadas,
para que tenham verdadeiro desejo da unidade
e respeitem as riquezas espirituais umas das outras,
oremos ao Senhor.

2. Pela nossa pátria e por todas as nações,
para que progridam na paz e na justiça,
em liberdade, respeito mútuo e concórdia,
oremos ao Senhor.

3. Por aqueles que anunciam o Evangelho,
para que o Espírito os ensine a falar como Jesus,
ao explicar a Palavra na sinagoga de Nazaré,
oremos ao Senhor.

4. Por todos os que sofrem e desanimam,
para que Deus venha em sua ajuda
e os confirme na esperança e na alegria,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui reunidos no Senhor,
para que hoje se cumpra também em nós
a passagem da Escritura que escutámos,
oremos ao Senhor.

Pres. – Concedei, Senhor, à vossa Igreja,
a graça de saber anunciar, com fidelidade,
a Boa Nova que o vosso Filho Jesus Cristo
proclamou na sinagoga de Nazaré.
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,

e santificai Senhor, os nossos dons,
a fim de que se tornem para nós fonte de salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, nós Vos damos graças,
pela vossa Palavra que nos liberta de nós mesmos,
para nos voltarmos para Vós,
na alegria e no agradecimento dos nossos corações,
e para encontrarmos os nossos irmãos,
na atenção da nossa amizade.
Nós Vos damos graças pelas vossas promessas,
feitas ao povo de Israel,
que recebem a sua plena realização em Jesus Cristo:
o vosso Espírito O consagrou, como mensageiro da Boa Nova,
como luz dos cegos,
como libertação dos cativos e como consolação dos infelizes.
O vosso Espírito foi derramado no nosso coração,
no dia do nosso Baptismo.
Em cada dia, Ele tece, à nossa volta,
laços que nos unem entre irmãos,
como membros do corpo de Cristo,
vivendo a mesma fé,
numa admirável diversidade de expressões
e de realizações concretas.
Ele faz nascer, no nosso coração,
sentimentos de filiação e de amor para convosco.
É ainda por Ele que ousamos proclamar, neste momento,
as vossas maravilhas em nosso favor,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.
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Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,

humildemente Vos suplicamos, Senhor:

santificai, pelo Espírito Santo,

estes dons que vos apresentamos,

para que se convertam

no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,

que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,

tomou o pão e, dando graças,

abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

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

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

que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,

todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,

e de todos os que morreram na vossa amizade.

Acolhei-os com bondade no vosso reino,

onde também nós esperamos ser recebidos,

para vivermos com eles eternamente na vossa glória,

por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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,
especialmente da desunião e do desentendimento,
que às vezes se apoderam de nós.
Que o Vosso Espírito, recebido no Baptismo,
faça de nós um verdadeiro povo de irmãos
que vive unido pela Vossa Palavra
enquanto espera a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
fomos baptizados no Vosso Espírito,
e formamos um só corpo.
Dai-nos um só coração,
e afastai de nós todas as divisões e desentendimentos
para que vivamos 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. – Um só Deus... um só Espírito... um só Baptismo...

um só Povo de Deus: Vivamos como irmãos.

Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

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

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus omnipotente,

nós Vos pedimos
que, tendo sido vivificados pela vossa graça,
nos alegremos sempre nestes dons sagrados.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Bênção Final

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

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
 e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
 e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

É por nós que Jesus age para cumprir a promessa divina.
Dá-nos o seu Espírito para que hoje seja um dia de felicidade
para aqueles e aquelas que encontrarmos.
É a nossa missão de cristãos:
que a Boa Nova tome corpo na nossa vida,
para que a Palavra de Deus seja viva hoje!

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


