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IV Domingo da Quaresma
Ano A

Ver com os olhos da fé...Ver com os olhos da fé...
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IV Domingo da Quaresma
(Um outro olhar...)

1.ª Leit. –  1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; 
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. –  Ef 5, 8-14;
Evangelho –  Jo 9, 1-41.

As leituras deste Domingo propõem-nos o tema da “luz”. Defi-
nem a experiência cristã como “viver na luz”.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como “a luz do mundo”; a 
sua missão é libertar os homens das trevas do egoísmo, do orgulho e 
da auto-suficiência. Aderir à proposta de Jesus é enveredar por um ca-
minho de liberdade e de realização que conduz à vida plena. Da acção 
de Jesus nasce, assim, o Homem Novo – isto é, o Homem elevado às 
suas máximas potencialidades pela comunicação do Espírito de Jesus.

Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que re-
cusem viver à margem de Deus (“trevas”) e que escolham a “luz”. Em 
concreto, Paulo explica que viver na “luz” é praticar as obras de Deus 
(a bondade, a justiça e a verdade).

A primeira leitura não se refere directamente ao tema da “luz” 
(o tema central na liturgia deste domingo). No entanto, conta a escolha 
de David para rei de Israel e a sua unção: é um óptimo pretexto para 
reflectirmos sobre a unção que recebemos no dia do nosso Baptismo e 
que nos constituiu testemunhas da “luz” de Deus no mundo.
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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.
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Oração Colecta
Pres. – Deus de misericórdia, que, pelo vosso Filho,

 realizais admiravelmente 
 a reconciliação do género humano, 
 concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso,
	 a	fim	de	caminhar	alegremente
 para as próximas solenidades pascais.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Primeiro Livro de Samuel     (1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a)

David é ungido rei de Israel. 
Naqueles dias,
o Senhor disse a Samuel:
«Enche o corno de óleo e parte.
Vou enviar-te a Jessé de Belém,
pois	escolhi	um	rei	entre	os	seus	filhos».
Quando chegou, Samuel viu Eliab e pensou consigo:
«Certamente	é	este	o	ungido	do	Senhor».
Mas o Senhor disse a Samuel:
«Não te impressiones com o seu belo aspecto,
nem com a sua elevada estatura,
pois não foi esse que Eu escolhi.
Deus não vê como o homem;
o	homem	olha	às	aparências,	o	Senhor	vê	o	coração».
Jessé	fez	passar	os	sete	filhos	diante	de	Samuel,
mas Samuel declarou-lhe:
«O	Senhor	não	escolheu	nenhum	destes».
E perguntou a Jessé:
«Estão	aqui	todos	os	teus	filhos?»
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Jessé respondeu-lhe:
«Falta	ainda	o	mais	novo,	que	anda	a	guardar	o	rebanho».
Samuel ordenou: «Manda-o chamar,
porque não nos sentaremos à mesa, 
enquanto	ele	não	chegar».
Então Jessé mandou-o chamar:
era loiro, de belos olhos e agradável presença.
O Senhor disse a Samuel:
«Levanta-te	e	unge-o,	porque	é	este	mesmo».
Samuel pegou no corno do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos.
Dequele dia em diante,
o Espírito do Senhor apoderou-Se de David.
     Palavra do Senhor

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

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.



— 67 —

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
(Ef 5, 8-14)

«Desperta e levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti»

Irmãos:
Outrora vós éreis trevas,
mas agora sois luz no Senhor.
Vivei	como	filhos	da	luz,
porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade.
Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor.
Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis;
tratai antes de condená-las abertamente,
porque o que eles fazem em segredo
até é vergonhoso dizê-lo.
Mas, todas as coisas que são condenadas
são postas a descoberto pela luz,
e tudo que assim se manifesta torna-se luz.
É por isso que se diz:
«Desperta, tu que dormes; 
levanta-te do meio dos mortos
e	Cristo	brilhará	sobre	ti».
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 8, 12)

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...
 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor.
   Quem Me segue terá a luz da vida.
Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 9, 1-41)

«Eu fui, lavei-me e comecei a ver»

Naquele tempo,
Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença.
Os discípulos perguntaram-Lhe:
«Mestre,	quem	é	que	pecou	para	ele	nasceu	cego?
Ele	ou	os	seus	pais?
Jesus respondeu-lhes:
«Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais;
mas aconteceu assim
para se manifestarem nele as obras de Deus.
É preciso trabalhar, enquanto é dia,
nas obras d’Aquele que Me enviou.
Vai cegar a noite, em que ninguém pode trabalhar.
Enquanto	Eu	estou	no	mundo,	sou	a	luz	do	mundo».
Dito isto, cuspiu em terra,
fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego.
Depois disse-lhe:
«Vai	lavar-te	à	piscina	de	Siloé»;	Siloé	quer	dizer	«Enviado».
Ele	foi,	lavou-se	e	ficou	a	ver.
Entretanto, perguntavam os vizinhos
e os que antes o viam a mendigar:
«Não	é	este	o	que	costumava	estar	sentado	a	pedir	esmola?»
Uns	diziam:	«É	ele».
Outros	afirmavam:	«Não	é.	É	parecido	com	ele».
Mas	ele	próprio	dizia:	«Sou	eu».
Perguntaram-lhe então:
«Como	foi	que	se	abriram	os	teus	olhos?»
Ele respondeu:
«Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo,
ungiu-me os olhos e disse-me:
‘Vai lavar-te à piscina de Siloé’.
Eu	fui,	lavei-me	e	comecei	a	ver».
Perguntaram-lhe	ainda:	«Onde	está	Ele?»
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O	homem	respondeu:	«Não	sei».
Levaram aos fariseus o que tinha sido cego.
Era	sábado	esse	dia	em	que	Jesus	fizeram	lodo
e lhe tinha aberto os olhos.
Por isso, os fariseus perguntaram ao homem
como tinha recuperado a vista.
Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos;
depois	fui	lavar-me	e	agora	vejo».
Diziam alguns dos fariseus:
«Esse homem não vem de Deus, 
porque	não	guarda	o	sábado».
Outros observavam:
«Como	pode	um	pecador	fazer	tais	milagres?»
E havia desacordo entre eles.
Perguntaram então novamente ao cego:
«Tu	que	dizias	d’Aquele	que	te	deu	a	vista?»
O	homem	respondeu:	«É	um	profeta».
Os judeus não quiseram acreditar
que ele tinha sido cego e começara a ver.
Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes:
«É	este	o	vosso	filho?	É	verdade	que	nasceu	cego?
Como	é	que	agora	vê?»
Os pais responderam:
«Sabemos	que	este	é	o	nosso	filho	e	que	nasceu	cego;
mas não sabemos como é que ele agora vê,
nem sabemos quem lhe abriu os olhos.
Ele	já	tem	idade	para	responder:	perguntai-lho	vós».
Foi por medo que eles deram esta resposta,
porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga
quem reconhecesse que Jesus era o Messias.
Por isso é que disseram:
«Ele	já	tem	idade	para	responder;	perguntai-lho	vós».
Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado
e disseram-lhe: «Dá glória a Deus.
Nós	sabemos	que	esse	homem	é	pecador».



— 70 —

Ele respondeu: «Se é pecador, não sei.
O	que	sei	é	que	eu	era	cego	e	agora	vejo».
Perguntaram-lhe então:
«Que	te	fez	Ele?	Como	te	abriu	os	olhos?»
O homem replicou:
«Já vos disse e não destes ouvidos.
Porque	desejais	ouvi-lo	novamente?
Também	quereis	fazer-vos	seus	discípulos?»
Então insultaram-no e disseram-lhe:
«Tu é que és seu discípulo; nós somos discípulos de Moisés;
mas	este,	nem	sabemos	de	onde	é».
O homem respondeu-lhes:
«Isto é realmente estranho: não sabeis de onde Ele é,
mas a verdade é que Ele me deu a vista.
Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores,
mas escuta aqueles que O adoram e fazem a sua vontade.
Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos
a um cego de nascença.
Se	Ele	não	viesse	de	Deus,	nada	podia	fazer».
Replicaram-lhe então eles:
«Tu nasceste inteiramente em pecado 
e	pretendes	ensinar-nos?»
E expulsaram-no.
Jesus soube que o tinham expulsado
e, encontrando-o, disse-lhe:
«Tu	acreditas	no	Filho	do	homem?»
Ele respondeu-Lhe:
«Senhor,	quem	é	Ele,	para	que	eu	acredite?»
Disse-lhe Jesus;
«Já	O	viste:	é	Quem	está	a	falar	contigo».
O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou:
«Eu	creio,	Senhor».
Então Jesus disse-lhe:
«Eu vim para exercer um juízo:
os	que	não	vêem	ficarão	a	ver;
os	que	vêem	ficarão	cegos».
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Alguns fariseus que estavam com Ele, ouvindo isto,
perguntaram-Lhe:
«Nós	também	somos	cegos?»
Respondeu-lhes Jesus:
«Se fôsseis cegos, não teríeis pecado.
Mas como agora dizeis: ‘Não vemos’,
o	vosso	pecado	permanece».
     Palavra da Salvação

Evangelho Dialogado
(Narrador; Jesus; Cego; Outros)

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 9, 1-41)

«Eu fui, lavei-me e comecei a ver»

Narrador – Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um 
cego de nascença. Os discípulos perguntaram-Lhe:

Outros –	«Mestre,	quem	é	que	pecou	para	ele	nascer	cego?	Ele	ou	
os	seus	pais?».

Narrador – Jesus respondeu-lhes:
Jesus – «Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais; 

mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de 
Deus. É preciso trabalhar, enquanto é dia, nas obras d’Aquele 
que Me enviou. Vai chegar a noite, em que ninguém pode tra-
balhar.	Enquanto	Eu	estou	no	mundo,	sou	a	luz	do	mundo».

Narrador – Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de 
lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe:

Jesus –	«Vai	lavar-te	a	piscina	de	Siloé»;
Narrador –	Siloé	quer	dizer	«Enviado».		Ele	foi,	lavou-se	e	ficou	a	

ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o 
viam a mendigar:

Outros – «Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmo-
la?».

Narrador – Uns diziam:
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Outros –	«É	ele».
Narrador –	Outros	afirmavam:
Outros –	«Não	é.	É	parecido	com	ele».
Narrador – Mas ele próprio dizia:
Cego –	«Sou	eu».
Narrador –Perguntaram-lhe então:
Outros –	«Como	foi	que	se	abriram	os	teus	olhos?».
Narrador – Ele respondeu:
Cego – «Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, 

ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. 
Eu	fui,	lavei-me	e	comecei	a	ver».

Narrador – Perguntaram-lhe ainda:

Outros –	«Onde	está	Ele?».

Narrador – O homem respondeu:

Cego –	«Não	sei».

Narrador – Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado 
esse	dia	em	que	Jesus	fizera	lodo	e	lhe	tinha	aberto	os	olhos.	
Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha 
recuperado a vista. Ele declarou-lhes:

Cego – «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-me e agora 
vejo».

Narrador – Diziam alguns dos fariseus:

Outros – «Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o 
sábado».

Narrador – Outros observavam:

Outros –	«Como	pode	um	pecador	fazer	tais	milagres?».
Narrador – E havia desacordo entre eles. Perguntaram então no-

vamente ao cego:
Outros –	«Tu	que	dizes	d’Aquele	que	te	deu	a	vista?».
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Narrador – O homem respondeu:
Cego –	«É	um	profeta».
Narrador – Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido 

cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e per-
guntaram-lhes:

Outros –	«É	este	o	vosso	filho?	É	verdade	que	nasceu	cego?	Como	
é	que	ele	agora	vê?».

Narrador – Os pais responderam:
Outros –	«Sabemos	que	este	e	o	nosso	filho	e	que	nasceu	cego;	mas	

não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem 
lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder; pergun-
tai-lho	vós».

Narrador – Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os 
judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhe-
cesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: «Ele 
já	tem	idade	para	responder;	perguntai-lho	vós».	Os	judeus	
chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe:

Outros – «Dá gloria a Deus. Nós sabemos que esse homem é peca-
dor».

Narrador – Ele respondeu:
Cego – «Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora 

vejo».
Narrador – Perguntaram-lhe então:
Outros –	«Que	te	fez	Ele?	Como	te	abriu	os	olhos?».
Narrador – O homem replicou:
Cego – «Já vos disse e não destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo 

novamente?	Também	quereis	fazer-vos	seus	discípulos?».
Narrador – Então insultaram-no e disseram-lhe:
Outros – «Tu é que és seu discípulo; nós somos discípulos de Moi-

sés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés; mas este, nem 
sabemos	de	onde	é».

Narrador – O homem respondeu-lhes:
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Cego – «Isto é realmente estranho: não sabeis de onde Ele é, mas a 
verdade é que Ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus 
não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que O adoram e 
fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha 
aberto os olhos a um cego de nascença. Se Ele não viesse de 
Deus,	nada	podia	fazer».

Narrador – Replicaram-lhe então eles:
Outros – «Tu nasceste inteiramente em pecado 
	 							e	pretendes	ensinar-nos?».
Narrador – E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado 

e, encontrando-o, disse-lhe:
Jesus –	«Tu	acreditas	no	Filho	do	homem?».
Narrador – Ele respondeu-Lhe:
Cego –	«Quem	é,	Senhor,	para	que	eu	acredite	n’Ele?».
Narrador – Disse-lhe Jesus:
Jesus –	«Já	O	viste:	é	quem	está	a	falar	contigo».
Narrador – O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou:
Cego –	«Eu	creio,	Senhor».
Narrador – Então Jesus disse:
Jesus – «Eu vim a este mundo para exercer um juízo: os que não 

vêem	ficarão	a	ver;	os	que	vêem	ficarão	cegos».
Narrador – Alguns fariseus que estavam com Ele, ouvindo isto, 

perguntaram-Lhe:
Outros –	«Nós	também	somos	cegos?».
Narrador – Respondeu-lhes Jesus:
Jesus – «Se fôsseis cegos, não teríeis pecado. 
    Mas como agora dizeis: 
    ‘Nós vemos’, 
	 				o	vosso	pecado	permanece».

    Palavra da salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

O Evangelho de hoje é mais uma belíssima catequese baptismal 
que nos prepara para a santa Páscoa. Não esqueçamos que em muitas 
paróquias os adultos estão a terminar os seus preparativos para o Bap-
tismo .

No Domingo passado, no Evangelho da Samaritana, vimos que 
Jesus é o Messias que dá a verdadeira água do Espírito Santo, água que 
jorra para a vida eterna. 

No Evangelho de hoje, “Jesus, ao passar, viu um homem cego de 
nascença”. Este homem simboliza os judeus; pode simbolizar também a 
humanidade toda. Os discípulos, apegados a uma crença popular antiga, 
tão combatida por Jeremias e Ezequiel, pensavam que o cego estava a 
pagar pelos seus pecados ou pelos pecados dos seus antepassados. É 
uma crença errada, semelhante à superstição da reencarnação: “Quem 
pecou para que nascesse cego: ele ou os seus pais?” Não há resposta, 
não há explicação! Os segredos da vida pertencem a Deus! Se crermos 
no Seu amor, se nos abandonarmos nas Suas mãos, a maior dor, o mais 
inexplicável sofrimento pode ser confortado pela certeza de que Deus 
está connosco e nos fortalece: “Nem ele nem seus pais pecaram: mas 
aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus!” Até 
na dor e no sofrimento Deus está presente quando nos abrimos à Sua 
presença. Pena é que o nosso mundo superficial e incrédulo não com-
preenda isso... Se se abrisse a Jesus, o Inocente crucificado e morto... 
Na sua luz, contemplamos a luz da vida: “Enquanto estou no mundo, 
eu sou a luz do mundo!” Mas, o nosso mundo fecha-se na sua raciona-
lidade cega e orgulhosa... 

Jesus, cospe no chão e faz lama. A saliva, para os judeus, con-
tinha o espírito; simboliza, então, como a água, o dom do Espírito. 
Depois, Jesus ordena: “Vai lavar-te na piscina de Siloé!” É a piscina 
do Enviado de Deus, do Messias, imagem da fonte baptismal, na qual 
somos iluminados pelo Senhor que é luz do mundo! Por isso o homem 
vai e regressa a ver. Aí está o que é o cristão, o discípulo de Cristo: 
aquele que era cego, foi lavado na piscina baptismal e voltou a ver. 
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Porque ele vê, os judeus expulsam-no da sinagoga, como o 
mundo também nos expulsa da sua amizade e apreço! Não somos do 
mundo, como o Senhor não é do mundo; Ele separou-nos do mundo! 
Agora, curado da cegueira, aquele que foi iluminado pode ver Jesus; 
ver com a fé, ver a realidade mais profunda, ver que Ele é o Senhor, 
o Filho de Deus: “’Acreditas no filho do Homem?’ ‘Quem é, Senhor 
para que eu acredite n’Ele?’ Jesus disse: ‘é aquele que está a falar 
contigo!’” Para isso te curei, para isso te fiz ver! “’Eu creio, Senhor!’ 
E prostrou-se diante de Jesus!” 

Também nós fomos iluminados por Cristo no nosso Baptismo. 
Para nós valem as palavras de São Paulo: “Outrora éreis trevas, mas 
agora sois luz no Senhor! Vivei  como filhos da luz! Não vos associeis 
às obras das trevas!”. Iluminados por Cristo não podemos pensar 
como o mundo, sentir como o mundo, agir como o mundo! Devemos 
viver na luz e ser luz para o mundo! Mas, não é fácil; não basta querer! 
Sem a graça do Senhor, nada conseguiremos, a não ser sermos infiéis! 
Por isso a necessidade dos exercícios quaresmais; por isso a oração, a 
penitência e a  caridade fraterna; por isso a necessidade da confissão 
dos nossos pecados! Não nos esqueçamos: não poderemos zombar de 
Cristo: seremos julgados na sua luz: “Eu vim para exercer um juízo: 
os que não vêem ficarão a ver; os que vêem ficarão cegos” – Eu vim 
para revelar a luz aos humildes, aos que se abrem à minha Palavra e à 
minha Presença; Eu vim revelar a cegueira do mundo confiado na sua 
própria razão, na prepotência dos seus próprios caminhos! Porque este 
mundo diz que vê, que sabe, que está certo, … o seu pecado permanece! 
Só abrindo-se para a luz de Cristo, caminhará na luz e descobrirá de 
verdade! E nós, caminhamos na luz ou permanecemos nas trevas? Que 
o Senhor ilumine a nossa vida. 

Como o cego, renovemos a nossa fé, cantando:
Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé (bis)

1. Creio em Deus Pai Todopoderoso
  Criador do Céu e da Terra!
2. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho
  que por nós morreu para nos salvar!
3. Creio no Espírito Santo,
  e na Santa Igreja Católica, nossa Mãe!
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Oração Universal

Pres. – Irmãos e irmãs:
 Nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo,
 que deu vista ao cego de nascença 
 e quer iluminar todos os homens.
 Peçamos-Lhe uma luz sempre maior
 para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós,
 dizendo:  «Iluminai, Senhor, o nosso coração»

1. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
 ao nosso Arcebispo N..., aos presbíteros e aos diáconos
 e os ensine a ver além das aparências,
 oremos, irmãos.

2. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
 a todos os responsáveis deste mundo
 e eles descubram os caminhos da concórdia,
 oremos, irmãos.

3. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
 aos que andam envolvidos pelo mal
 e os conduza como um pastor ao seu rebanho,
 oremos, irmãos.

4. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
 aos cegos, aos doentes e aos que não crêem
 e todos cheguem a ver n’Ele o Salvador,
 oremos, irmãos.

5. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito,
 nos ensine a procurar o que Lhe agrada
 e nos reúna a todos no seu reino,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
  dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho
  Aquele que é a verdadeira luz do mundo
  e iluminai os corações dos que não crêem
  com a palavra e os sinais do Evangelho.
  Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
  que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar 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. – Ao apresentarmos com alegria 
  estes dons de vida eterna,
  humildemente Vos pedimos, Senhor,
  a graça de os celebrar com verdadeira fé
  e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo.
  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
 por Cristo nosso Senhor.
 Pelo mistério da Encarnação,
 iluminou o género humano que vivia nas trevas
 para o reconduzir à luz da fé
 e pela regeneração do Baptismo
 libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado
	 para	os	tornar	seus	filhos	adoptivos.
 Por isso o céu e a terra Vos adoram, 
 cantando um cântico novo,
 e também nós, com os Anjos e os Santos,
 proclamamos a vossa glória, cantando com alegria: 

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
 sois verdadeiramente santo.
 Sois tão nosso amigo,
 sois 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 nos 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,
 os 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.
 Pela Vossa misericórdia, 
 ajudai-nos a reconhecermo-nos pecadores.
 Libertai-nos do pecado e acolhei-nos, de novo, 
 na alegria da Vossa casa,
 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, 
  que dissestes aos Vossos Apóstolos
  «felizes os pobres de coração,
	 	porque	deles	é	o	Reino	dos	Céus»,
  dai-nos a graça de sermos bastante pobres e humildes,
  para podermos entrar, um dia, no Vosso Reino, 
  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. – Reconciliados com Deus, reconciliemo-nos com os outros.
 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 nosso Deus,
 luz de todo o homem que vem a este mundo,
 iluminai os nossos corações 
 com o esplendor da vossa graça, 
 para que pensemos sempre no que Vos é agradável
 e Vos amemos de todo o coração.
 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 
 afaste de vós toda a adversidade
 e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos.
R.: Amén.

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

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

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

Um outro olhar… 
“Deus não vê à maneira dos homens, 
os homens vêem a aparência,
mas o Senhor olha o coração”. 
Uma Palavra para reajustar 
os nossos critérios de julgamento: 
Que olhar temos nós sobre as pessoas? 
Sobre os acontecimentos? 
Uma Palavra para nos alegrar também 
com as escolhas do nosso Pai
que olha a verdade dos nossos corações!

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


