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Partir... e (re)partir...

XVIII Domingo do Tempo Comum
Ano B

Partir... e (re)partir...
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XVIII Domingo do Tempo Comum
(Partir e repartir...)

1.ª Leit. – Ex 16, 2-4. 12-15;
Salmo – Sal 77, 3 e 4bc. 23-24, 25 e 54;
2.ª Leit. – Ef 4, 17. 20-24;
Evangelho – Jo 6, 24-35.

Acolhimento do Baptismo

Pres. – Que nome dais aos vossos filhos?
Pais: ______________    _______________.

Pres. – Que pedis à Igreja de Deus para eles?
Pais: O Baptismo.

Pres. – Caríssimos pais: pedistes o Baptismo para os vossos filhos.
Deveis educá-los na fé, para que, observando os mandamentos,
amem a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais
conscientes do compromisso que assumis?

Pais: Sim, estamos.

Pres. – E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais destas
crianças na sua missão

Padrinhos: Sim, estou.

Pres. – Filhinhos,  é com muita alegria que a comunidade cristã vos
recebe. Em seu nome, eu vos assinalo com o Sinal da Cruz, e,
depois de mim, os vossos pais e padrinhos vão também assinalar-
vos com o mesmo sinal de Cristo Salvador.

Procissão de Entrada
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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:

Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade
aos filhos que Vos imploram
e dignai-Vos renovar e conservar os dons da vossa graça
naqueles que se gloriam
de Vos ter por seu criador e sua providência.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Êxodo (Ex 16, 2-4.12-15)

«Eu farei que chova para vós pão do céu»

Naqueles dias,
toda a comunidade dos filhos de Israel
começou a murmurar no deserto contra Moisés e Aarão.
Disseram-lhes os filhos de Israel:
«Antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egipto,
quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne
e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto,
para deixar morrer à fome toda esta multidão».
Então o Senhor disse a Moisés:
«Vou fazer que chova para vós pão do céu.
O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia.
Vou assim pô-lo à prova,
para ver se segue ou não a minha lei.
Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel.
Vai dizer-lhes:
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‘Ao cair da noite comereis carne

e de manhã saciar-vos-eis de pão.

Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’».

Nessa tarde apareceram codornizes,

que cobriram o acampamento,

e na manhã seguinte

havia uma camada de orvalho em volta do acampamento.

Quando essa camada de orvalho se evaporou,

apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa,

fina como a geada sobre a terra.

Quando a viram,

os filhos de Israel perguntaram uns aos outros:

«Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?»,

pois não sabiam o que era.

Disse-lhes então Moisés:

«É o pão que o Senhor vos dá em alimento».
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 77 (78), 3.4bc.23-24.25.54 (R. 24b)

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do céu.
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Nós ouvimos e aprendemos,
os nossos pais nos contaram
os louvores do Senhor e o seu poder
e as maravilhas que Ele realizou.

Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu;
para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.

O homem comeu o pão dos fortes!
Mandou-lhes comida com abundância
e introduziu-os na sua terra santa,
na montanha que a sua direita conquistou.

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios  (4, 17.20-24)

«Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus»

Irmãos:
Eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor:
Não torneis a proceder como os pagãos,
que vivem na futilidade dos seus pensamentos.
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Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo,
se é que d’Ele ouvistes pregar e sobre Ele fostes instruídos,
conforme a verdade que está em Jesus.
É necessário abandonar a vida de outrora
e pôr de parte o homem velho,
corrompido por desejos enganadores.
Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência
e revesti-vos do homem novo,
criado à imagem de Deus na justiça e santidade verdadeiras.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Mt 4, 4b)

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

Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 6, 24-35)

«Quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede»

Naquele tempo,
quando a multidão viu
que nem Jesus nem os seus discípulos
estavam à beira do lago,
subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum,
à procura de Jesus.
Ao encontrá-l’O no outro lado do mar, disseram-Lhe:
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«Mestre, quando chegaste aqui?».
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
vós procurais-Me, não porque vistes milagres,
mas porque comestes dos pães e ficastes saciados.
Trabalhai, não tanto pela comida que se perde,
mas pelo alimento que dura até à vida eterna
e que o Filho do homem vos dará.
A Ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo».
Disseram-Lhe então:
«Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?».
Respondeu-lhes Jesus:
«A obra de Deus consiste
em acreditar n’Aquele que Ele enviou».
Disseram-Lhe eles:
«Que milagres fazes Tu,
para que nós vejamos e acreditemos em Ti?
Que obra realizas?
No deserto os nossos pais comeram o maná,
conforme está escrito:
‘Deu-lhes a comer um pão que veio do Céu’».
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu;
meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do Céu.
O pão de Deus é o que desce do Céu
para dar a vida ao mundo».
Disseram-Lhe eles:
«Senhor, dá-nos sempre desse pão».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu sou o pão da vida:
quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede».

Palavra da salvação.
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Para a Reflexão Homilética

 No Domingo passado, deixamos o Senhor Jesus a orar a sós no monte,

após ter multiplicado os pães e despedido a multidão. Está no capítulo VI de

São João: do monte, Jesus atravessa o mar da Galileia, caminhando sobre as

águas. Ao chegar do outro lado, lá esta o povo à sua espera... Sigamos, as

palavras do Senhor nesta passagem, pois elas falam-nos de vida!

 Primeiro, Cristo censura duramente o povo: procuram-no – como tantos

hoje em dia – não porque viram o sinal que Ele realizou! Mas, que sinal? Fez

o povo sentar-se na relva, como o Pastor do Salmo 22 faz a ovelha descansar

em verdes pastagens; prepara uma mesa para o fiel, multiplicando-lhe os pães,

como Moisés no deserto... Ante tudo isto, o povo ainda pensou em Jesus

como sendo o Profeta que Moisés prometera (cf. Dt); mas, infelizmente, não

passou disso. Daí a repreensão do Senhor: procuravam-n'O simplesmente

porque comeram pão - como tantos hoje O procuram para ganhar benefícios

- e, assim, são enganados pelos charlatões de plantão! A prova de que o povo

não compreendeu o sinal, é que ainda vai perguntar no Evangelho de hoje:

"Que sinal realizas? Que obra fazes?" Como estes, lá com Jesus, se parecem

connosco, tantas vezes cegos para os sinais do Senhor na nossa vida!

Notemos como os judeus não conseguem compreender que o que Jesus

quer deles é a fé na sua pessoa e na sua missão! Vede como eles pensam que

podem agradar ao Senhor simplesmente com um fazer exterior, sem

compromisso de amor que brota do coração: "Que devemos fazer para

realizar as obras de Deus?" Fazer! De nós, Jesus quer muito mais do que

um simples fazer! Eis a resposta  de Jesus: "A obra de Deus é que acrediteis

n'Aquele que Ele enviou!" Resposta admirável: a tua obra, cristão, a minha

obra, já não é cumprir a Lei de Moisés; também não é fazer e fazer coisas,

mas acreditar e amar Jesus! Daí sim, tudo decorre, e também as nossas boas

obras, feitas por amor a Jesus e na fé em Jesus, serão aceitas pelo Senhor!

Diante da palavra de Cristo, os judeus, duros de compreender, pedem a

Jesus outro sinal! Não compreenderam o que Ele fizera! E ainda citam Moisés,

como que dizendo: Tu deste-nos agora pão; Moisés deu-nos o maná por quarenta
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anos! Aí, o nosso Salvador faz três revelações surpreendentes e consoladoras!

Ei-las:

Primeiro: Aquele maná dado por Moisés não é o pão que vem do céu. É

pão terreno, dado por Deus; pão que mata a fome do corpo, mas não enche de

paz o coração; pão que alimenta esta vida, mas não dá a Vida divina, a Vida

que dura para sempre! Aquele maná do deserto era apenas pálida imagem de

um outro maná, de um outro pão que o Pai daria mais tarde.

E aqui vem a segunda revelação, surpreendente, consoladora: agora o Pai

está a dar o verdadeiro maná, o verdadeiro Pão do céu, que dá a vida divina ao

mundo: Moisés não deu (no passado); meu Pai dá-vos (agora, no presente)!

Os judeus ficam perplexos, admirados; e pedem: Dá-nos desse pão! Pão que

alimenta a fome de vida, de paz, de sentido, de eternidade!

Jesus faz, então, a terceira e desconcertante revelação: "Eu sou o Pão

da vida!" Pronto: o pão verdadeiro é uma Pessoa, é ele mesmo! Os pães que

Ele multiplicara eram imagem d'Ele mesmo, que se nos dá, que nos alimenta,

que nos enche de vida: "Eu sou o Pão da vida! O Pão que desce do céu e

dá a vida ao mundo! Quem vem a mim nunca mais terá fome de vida e de

sentido de existência; quem crê em mim nunca mais terá sede no seu

coração!"

Corramos para Jesus! Seja Ele o nosso alimento! E alimentando-nos d'Ele,

sejamos n'Ele, novas criaturas, despojando-nos do homem velho, deixando o

velho modo de pensar, que conduz não à Vida, mas ao nada, como diz o Apóstolo

na segunda leitura! Se nos alimentamos de Cristo, se bebemos de sua santa

palavra, como poderemos pensar como o mundo, agir como o mundo, viver

como o mundo? Como ainda poderíamos consentir nas velhas paixões que nos

escravizam?

Que, alimentando-nos de Jesus, Pão sagrado da nossa vida, nós

atravessemos o deserto desta vida não como o povo de Israel, que murmurou

e descreu, mas como verdadeiros cristãos, renovados pelo Senhor, despojados

da velhice do pecado e saciados de vida eterna, vida que é Cristo nosso Deus,

bendito pelos séculos dos séculos. Amém.



— 11 —

Bênção das Mulheres Grávidas

Pres. – Aproximem-se as mulheres grávidas
que se apresentam para receberem as bênçãos de Deus
antes de darem à luz do mundo os seus filhos.

(Chamada)

Pres. – Deus é o Senhor de toda a vida.
É Ele quem determina a existência de cada homem e,
com a sua Providência,
dirige e conserva a vida de todos.
Nós acreditamos que isto tem aplicação
especialmente quando se trata de uma vida
nascida do matrimónio cristão,
já que essa vida será enriquecida a seu tempo,
no sacramento do Baptismo,
com o dom da própria vida divina.

É isto que se pretende exprimir
na bênção da mulher grávida,
para que ela aguarde
com sentimentos de fé e esperança
o tempo de dar à luz e,
colaborando com o amor de Deus,
ame desde já com afecto materno
o fruto que traz no seu ventre.

Por isso,
exaltemos e louvemos a Cristo Nosso Senhor,
fruto bendito do ventre sagrado da Virgem Puríssima,
que pelo mistério da Sua encarnação,
derramou sobre o mundo
a graça e bondade de Deus Pai.
E digamos com alegre confiança:

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»
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1. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que quisestes assumir a nossa condição humana,
nascendo de uma mulher,
para que nós recebêssemos a adopção filial divina.

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»

2. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que não recusastes ser gerado num ventre materno,
mas quisestes que se ouvisse a aclamação:
«Bem-aventurado o ventre que Vos trouxe
e os peitos que Vos amamentaram».

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»

3. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que dignificastes o sexo feminino,
por meio da Virgem Santa Maria,
a bendita entre as mulheres.

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»

4. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que pregado na cruz,
nos destes como Mãe da Igreja
aquela que tínheis escolhido para Vossa Mãe.

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»

5. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo,
que, pelo ministério das mães, dais à Igreja novos filhos,
multiplicando e engrandecendo a sua alegria.

«Bendito sejais, Senhor,
pela Vossa bondade e misericórdia»
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Pres. – Oremos:
Senhor Deus, criador do género humano,
cujo Filho, pelo poder do Espírito Santo,
Se dignou nascer da Virgem Maria,
para redimir e salvar os homens,
libertando-os da dívida do antigo pecado,
escutai com bondade as preces destas vossas servas,
que humildemente Vos suplicam
pela saúde dos filhos que vão nascer,
e concedei-lhes um parto feliz,
para que, entrando seus filhos na comunidade dos fiéis,
se dediquem plenamente ao Vosso serviço
e alcancem a vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que alegrou o mundo
pelo parto da bem-aventurada Virgem Maria,
encha de santa alegria os vossos corações
e vos conserve incólumes
juntamente com os vossos filhos.
Em nome do Pai e do Filho e do ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.

Celebração dos Baptismos
Pres. – Irmãos e irmãs:

A nossa maneira de viver há-de superar a dos pagãos.
Revestidos do homem novo,
havemos de crescer cada dia em santidade e justiça.
Para sermos dignos dessa graça,
oremos humildemente,
dizendo: "Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio".
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1. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades,
para que se renovem e anunciem Jesus Cristo,
como fonte de luz e santidade,
oremos, irmãos.

2. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo,
para que trabalhem não tanto pela comida que perece,
mas pelo alimento que dura até à vida eterna,
oremos, irmãos.

3. Pelos homens e mulheres que não são respeitados
na sua fé, consciência e liberdade,
para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores,
oremos, irmãos.

4. Pelos cristãos que se uniram em matrimónio,
para que manifestem, no seu modo de viver,
o mistério do amor de Cristo pela Igreja,
oremos, irmãos.

5. Pelos membros da nossa assembleia,
para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus
nos levem a amá-l'O com todo o nosso coração,
oremos, irmãos.

Pres. – Invoquemos também, para estas crianças que vão recebar o
Baptismo, a protecção de todos os Santos.

Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós
São José, Rogai por nós
São João Baptista, Rogai por nós
São Pedro e São Paulo, Rogai por nós
Todos os santos e Santas de Deus, Rogai por nós

Unção Pré-Baptismal  e Profissão de Fé

Pres. – Deus eterno e todo-poderoso,
Vós enviaste o Vosso Filho ao mundo,
para nos livrar do espírito do mal,
arrebatar-nos do poder das trevas
e introduzir-nos no Reino da Vossa Luz.
Fazei que estas crianças, livres da mancha original,
se tornem um templo vivo pela presença do Espírito Santo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.
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Pres. – O poder de Cristo Salvador vos fortaleça.
Em sinal desse poder vos fazemos esta unção,
em nome do mesmo Cristo nosso Senhor,
que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

R.:Amen.
Pres. – O seguidor de Cristo tem uma posição clara para a sua vida:

abandonar o caminho do mal
e seguir a pessoa e a mensagem de Cristo.
É isso que, neste momento, recordando o nosso próprio Baptismo,
prometemos fazer. Por isso, dizei-me:
Renunciais ao pecado,
para viverdes na liberdade dos filhos de Deus?

R.: Sim, renuncio
Pres. – Renunciais às seduções do mal

para que o pecado vos não escravize?
R.: Sim, renuncio

Pres. – Renunciais a Santanás,
que é o autor do mal e o pai da mentira?

R.: Sim, renuncio

Pres. – Renunciar é importante. Mas mais importante é crer.
Renovemos agora a nossa fé em Deus Salvador
e nas verdades que nos revelou.
Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,
criador do Céu e da Terra?

R.: Sim, Creio!
Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, Nosso Senhor,

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

R.: Sim,Creio!
Pres. – Credes no Espírito Santo,

na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida eterna?

R.: Sim, Creio!
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Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.
Fé que recebemos pelo nosso Baptismo.
Se vivermos esta fé e a comunicarmos uns aos outros,
teremos Vida Eterna.

R.:Amen.

Baptismo
Pres. – Quereis, então, que o (N)______________,

receba o Baptismo na fé da Igreja
que todos, convosco, acabamos de professar?

Pais: Sim, quero.

Pres. – (N)______________, eu te baptizo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo.

Unção com o Crisma
Pres. – Deus todo-poderoso,

Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que vos libertou do pecado
e vos deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo,
unge-vos com o crisma da salvação,
para que, reunidos ao seu povo,
permaneçais, eternamente,
membros de Cristo sacerdote, profeta e rei.

R.:Amen.

(O celebrante unge as crianças, na cabeça, com o santo crisma.)

Imposição da Veste Branca

Pres. – N e N ______________    _______________,
agora sois novas criaturas
e estais revestidos de Cristo.
As vestes brancas que hoje usais
sejam para vós símbolo da dignidade cristã.
Ajudados pela palavra e pelo exemplo das vossas famílias,
conservai-as imaculadas até à vida eterna.

R.:Amen.
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Entrega da Vela
(O pai ou o padrinho acende a vela no círio pascal)

Pres. – Recebei a luz de Cristo.

Pres. – A vós, pais e padrinhos,
se confia o encargo de velar por esta luz,
para que estes pequeninos,
iluminado por Cristo,
vivam sempre como filhos da luz,
perseverem na fé e, quando o Senhor vier,
possam ir ao seu encontro com todos os Santos,
no reino dos céus.

"Effetha"

Pres. – O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos,
vos dê a graça de, em breve,
poderdes ouvir a sua palavra
e professar a fé,
para louvor e glória de Deus Pai.

R.:Amen.

Celebrante: Bendigamos ao Senhor!...
R.: Graças a Deus.

Prossegue a Eucaristia na forma habitual com o Ofertório

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.
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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. – Santificai, Senhor, estes dons

que Vos oferecemos como sacrifício espiritual,
e fazei de nós mesmos
uma oblação eterna para vossa glória.
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 bom para nós louvar-Vos,
e reconhecer a vossa atenção discreta e paciente
para connosco, que somos vossos filhos.
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Sim, Vós sois um Deus fiel,
e não cessais de fazer maravilhas em favor do vosso povo.
Às queixas que ele Vos fez no deserto,
aos sinais de desânimo e de falta de confiança,
respondestes pelo dom do maná.
Ele pôs-se de novo em marcha, e chegou à terra prometida.
Na plenitude dos tempos, fizestes maravilhas ainda maiores:
aos homens que Vos procuravam, com rectidão de consciência,
enviastes o vosso Filho,
a fim de lhes revelar o vosso amor de Pai,
e de O aceitarem como seu único Salvador.
Nas margens do lago de Tiberíades,
ele começou a saciar as multidões famintas do pão da terra;
e depois ofereceu-se, Ele mesmo, como pão vindo do céu.
Ainda hoje, Ele se oferece aos que vêm até Ele,
famintos de pão e de justiça, de bem e de verdade.
Ele é o pão do céu, tornado pão dos caminhantes.
É por isso que, alimentados da sua Palavra,
e saciados da sua vida,
queremos proclamar as vossas maravilhas,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

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

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.
E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.
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Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

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

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

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

Nós vos pedimos, Senhor,
que o mesmo Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.
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Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.
E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

De igual modo,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

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

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo.
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Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa N...,
o nosso Arcebispo N... e todos e ministros sagrados,
os membros desta assembleia, todo o vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também
dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

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

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

R.: Amén.
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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,
fazei morrer em nós o homem velho
e nascer o homem novo, convertido à verdade.
Concedei-nos não nos contentarmos
apenas com os bens da terra,
mas aspirarmos aos bens do alto,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que nos destes o pão da verdadeira vida,
perdoai as nossas preocupações excessivas
pelo pão da terra.
Enchei-nos do vosso amor e da vossa paz,
segundo a vossa vontade
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

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

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

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

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos renovais com o pão do Céu,

protegei-nos sempre com o vosso auxílio,
fortalecei-nos todos os dias da nossa vida
e tornai-nos dignos da redenção eterna.
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.

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




