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18.º Domingo do Tempo Comum
(Convite para a Mesa: Pão partilhado)

1.ª Leit. – Is 55, 1-3; 
Salmo – Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Rom 8, 35. 37-39;
Evangelho – Mt 14, 13-21.

A liturgia do 18.º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o 
convite que Deus nos faz para nos sentarmos à mesa que Ele próprio 
preparou, e onde nos oferece gratuitamente o alimento que sacia a nossa 
fome de vida, de felicidade, de eternidade.

Na primeira leitura, Deus convida o seu Povo a deixar a terra da 
escravidão e a dirigir-se ao encontro da terra da liberdade – a Jerusalém 
nova da justiça, do amor e da paz. Aí, Deus saciará definitivamente a 
fome do seu Povo e oferecer-lhe-á gratuitamente a vida em abundância, 
a felicidade sem fim.

A segunda leitura é um hino ao amor de Deus pelos homens. É 
esse amor – do qual nenhum poder hostil nos pode afastar – que explica 
porque é que Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho, a fim de nos 
convidar para o banquete da vida eterna.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão 
é realizar a libertação do seu Povo. No contexto de uma refeição, Jesus 
mostra aos seus discípulos que é preciso acolher o pão que Deus oferece 
e reparti-lo com todos os homens. É dessa forma que os membros da 
comunidade do Reino fugirão da escravidão do egoísmo e alcançarão 
a liberdade do amor.
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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.

Apresentação das Relíquias
do Beatro Frei Bartolomeu dos Mártires

Monitor – Encontramo-nos reunidos em assembleia convocada pelo 
amor de Deus, mas também pelo zelo Apostólico do Bem-Aventurado 
Bartolomeu dos Mártires, cuja voz ressoa na sua Igreja há quase 
quinhentos anos, cuja acção e empenhamento na causa do Evangelho 
se perpetua na memória do povo de Deus que ele amou com especial 
carinho, visitou com solicitude evangélica e acompanha agora com a 
sua intercessão junto de Deus. A sua sabedoria iluminou a Igreja tanto 
no Concílio de Trento, como mas mais recônditas aldeias do Barroso. 
A sua generosidade foi sustento dos pobres e afectados pela peste nas 
ruas de Braga, e foi resposta pronta às carências mais elementares 
dos habitantes da ribeira vianense. 
 Sendo o seu lema pastoral “arder e iluminar”, toda a sua vida 
foi um permanente exercício de fidelidade a esse propósito. Na cruz 
que legou a todas as paróquias da sua Diocese encontramos também 
um testemunho da sua presença e adesão à Paixão do Senhor com 
a qual se identificou em toda a sua vida não só pelo nome que es-
colheu – Bartolomeu dos Mártires – mas também na experiência de 
mortificação e oração vivida até ao final dos seus dias, no Convento 
de Santa Cruz em Viana do Castelo. 
 Nascido na paróquia dos Mártires, na cidade de Lisboa, a 3 
de Maio de 1514, Bartolomeu Fernandes do Vale, haveria de assumir 
na sua vida e acção apostólica e passar para a História com o nome 
de Bartolomeu dos Mártires: dos mártires pela sua dentificação com a 
paixão e morte do Senhor a exemplo das suas primeiras testemunhas 
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que o confessaram com o sangue; mártir na consagração da sua vida 
ao estudo, à reflexão e ao ensino da teologia; mártir por ter consu-
mido as suas energias até ao esgotamento na dedicação à Diocese de 
Braga então com uma área que englobava toda a região mais a norte 
de Portugal, visitando e ensinando o povo mais simples, marcado por 
uma fé tão viva e espontânea quento rude; mártir pela consagração 
dos tempos finais da sua vida à contemplação e oração no convento 
de Santa Cruz (hoje São Domingos) em Viana do Castelo, onde viria 
a falecer no dia 16 de Julho de 1590. 
 Como arcebispo de Braga Frei Bartolomeu dos Mártires foi 
um grande visitador de todas as paróquias da Arquidiocese, e teve 
uma grande influência no desenvolvimento da Paróquia de Santa 
Maria dos Anjos, que por ele criada e que visitou várias vezes.
 No dia 4 de Novembro de 2001, o Papa João Paulo II procedia 
à sua beatificação. Por coincidência, neste ano centenário do Bem-
Aventurado Bartolomeu dos Mártires foi canonizado o próprio João 
Paulo II.
 A veneração das relíquias de um santo deve ser feita como 
um sinal que nos “convoca”, “evoca” e “provoca”. Convoca para 
um sentido de “comunhão dos santos” que a nossa liturgia celebra, 
que nos constitui como comunidade da qual os santos participam em 
lugar eminente; evoca a vida e o exemplo de alguém que, no seu corpo 
mortal, foi capaz de testemunhar uma particular presença de Deus e de 
criar uma forma de relação que conduziu até Ele os que conviveram 
com esse alguém cujas relíquias se veneram; provoca a consciência 
de que o nosso corpo está destinado a perecer na sua materialidade; 
a relíquia representa o lado fugaz, perecível e relativo do mundo e 
da vida meramente material. A veneração das relíquias provoca e 
questiona conceitos como qualidade de vida ou de sobrevivência, na 
medida em que mostra a cada um a maior certeza que marca a sua 
vida, em cada dia que passa, até chegar à condição material que nas 
relíquias contemplamos.
 Com alegria, acolhamos a relíquia do Beato Frei Bartolomeu 
dos Mártires.
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(A relíquia é transportada até ao seu local acompanhada de duas velas,
e depois é incensada pelo Presidente. 

Após a incensação o Presidente continua)

Pres. – Como o fumo do incenso, 
 façamos agora subir até Deus as nossas preces, 
 suplicando ao Senhor 
 que as acolha na Sua bondade e misericórdia 
 como acolheu o Bem-Aventurado Bartolomeu dos Mártires 
 e o associou à glória dos seus santos.
 E 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. – 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 de Isaías      (Is 
55, 1-3)

“Vinde e comei”
Eis o que diz o Senhor:
“Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas.
Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei.
Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite.
Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta
e o vosso trabalho naquilo que não sacia?
Prestai-Me atenção e vinde a Mim;
escutai e a vossa alma viverá.
Firmarei convosco uma aliança eterna,
com as graças prometidas a David.
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 144 (145), 8-9.15-16.17-18 (R. cf. 16)
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Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos
 e saciais a nossa fome.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

Todos têm os olhos postos em Vós
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.

O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 35.37-39)

“Nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Jesus Cristo”

Irmãos:
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, 
eu estou certo de que nem a morte nem a vida,
nem os Anjos nem os Principados,
nem o presente nem o futuro,
nem as Potestades nem a altura nem a profundidade
nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, Nosso Senhor.
     Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Mt 4, 4b)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Nem só de pão vive o homem,

  mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 14, 13-21)

“Todos comeram e ficaram saciados”

Naquele tempo,
quando Jesus ouviu dizer que João Baptista tinha sido morto,
retirou-Se num barco para um local deserto e afastado.
Mas logo que as multidões o souberam,
deixando as suas cidades, seguiram-n’O a pé.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão
e, cheio de compaixão, curou os seus doentes.
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus
e disseram-Lhe:
“Este local é deserto e a hora avançada.
Manda embora toda esta gente,
para que vá às aldeias comprar alimento”.
Mas Jesus respondeu-lhes:
“Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de comer”.
Disseram-Lhe eles:
“Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes”.
Disse Jesus: “Trazei-mos cá”.
Ordenou então à multidão que se sentasse na relva.
Tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção.
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos
e os discípulos deram-nos à multidão.
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Todos	comeram	e	ficaram	saciados.
E, dos pedaços que sobraram, encheram doze cestos.
Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens,
sem contar mulheres e crianças.
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Hoje o Evangelho apresenta-nos Jesus como a plenitude da 

compaixão de Deus no nosso meio. Multiplicando os pães, Ele realiza 
de modo pleno aquilo que Moisés e Elias, os mesmos personagens da 
Transfiguração, representantes da Lei e dos Profetas, já tinham reali-
zado: Moisés deu de comer ao povo no deserto; Elias sustentou com 
alimento a viúva de Sarepta durante todo o tempo da seca em Israel. Ora, 
Jesus é Aquele que nos alimenta em plenitude, é o Messias prometido 
a Israel e à humanidade. Como o Bom Pastor, de que fala o Salmo, ele 
faz seu rebanho descansar na relva mais fresca e prepara-lhe uma mesa. 
O Seu alimento não se reduz ao pão. Primeiro alimenta-nos porque 
sente compaixão de nós, da nossa pobreza e indigência: «Jesus viu uma 
grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes». Mais 
do que de pão, é de amor, de ternura e compaixão que o Senhor nos 
alimenta! Alimenta-nos também com a Sua Palavra de vida eterna: vê 
a multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor e ensina-a, vai 
falar-lhe do Reino até o entardecer... Olhando o nosso Salvador, vemos 
cumprir-se n’Ele o convite tão terno, tão comovente do Deus de Israel: 
«Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas.

Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei.
Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite.»
Que belo convite! Num mundo no qual tudo é pago, tudo gira 

em torno do lucro, tudo tem a preocupação do retorno económico e do 
interesse (até nas seitas por aí a fora, o dízimo é a chave de entrada no 
céu), o Senhor revela-se graciosamente! Quem dera que o mundo, que 
cada um de nós, compreendesse esse amor apaixonado de Deus que se 
manifesta em Jesus! Quem dera que se reconhecesse faminto e sedento! 
Quem dera que se deixasse interpelar: «Porque gastais o vosso dinheiro 
naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia? 
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Prestai-Me atenção e vinde a Mim; escutai e a vossa alma viverá.»! 
Infelizmente, o nosso mundo é um mundo cansado, mas também auto-
suficiente, prepotente, que pensa poder tudo sozinho! Também nós, nas 
nossas pobrezas, tantas vezes fugimos do Senhor, em vez de correr para 
Ele, nosso Poço, nossa Água, nosso Pão, nosso Refrigério! 

Mas, nós, cristãos, sabemos que em Cristo se encontra a vida, se 
encontra o verdadeiro caminho, a verdadeira vida do mundo! É isso que 
São Paulo exprime com palavras comoventes: «Quem poderá separar-
nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, 
a nudez, o perigo ou a espada? Mas em tudo isto somos vencedores, 
graças Àquele que nos amou.» É por essa experiência do amor tão terno 
e presente de Jesus na nossa vida que somos cristãos! Deixemo-nos 
saciar pelo Senhor e experimentaremos que nem a morte, nem a vida,  
«nem o presente nem o futuro, nem as Potestades nem a altura nem a 
profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor 
de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, Nosso Senhor».

A verdadeira Boa-Nova para o mundo actual é esta: o amor terno 
e próximo de Deus, manifestado em Jesus Cristo! Mas só poderemos 
ser testemunhas de tal amor se nós mesmos nos deixarmos tocar e 
envolver pela ternura de Deus! Estejamos atentos ao Seu convite para 
irmos gratuitamente até Ele, até junto d’Ele presente no Sacrário, apesar 
de nossas pobrezas! Deixemos que Ele nos alimenta e sacie de vida e 
de paz! 

Não esqueçamos também que, sobretudo na Eucaristia essa vida, 
essa alimento, essa paz vêm até nós! Sintamo-nos convidados pela Igreja 
a recobrar a nossa devoção e piedade eucarísticas. Primeiro pela parti-
cipação consciente e piedosa da Santa Missa todos os domingos. Mas, 
também pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Aí Jesus nos espera 
para nos falar ao coração e encher-nos da sua paz. Estejamos atentos a 
alguns aspectos desse carinho pela presença eucarística de Cristo. Eis 
alguns pontos para nossa meditação: (1) como está minha participação 
na Missa? (2) Tenho consciência do que é a Missa? Compreendo que 
ela é o sacrifício de Cristo tornado presente no Altar para a nossa vida 
e a vida do mundo inteiro? (3) Tenho respeito pela presença de Cristo 
na Eucaristia? Quando entro na Igreja, dobro o meu joelho diante do 
Santíssimo? Detenho-me em adoração ou fico a conversar e disperso? 
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(4) Tenho reservado alguns minutos durante a semana para uma visita 
ao Santíssimo Sacramento, para Lhe falar em espírito e verdade, como 
um amigo ao outro amigo? 

Ouçamos de novo Jesus Eucaristia que nos diz: «Todos vós que 
tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, 
vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, 
vinho e leite.» Que o Senhor nos dê a graça de aceitar o Seu convite! 

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.
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 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»

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»
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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»
Pres. – Oremos:
 Senhor Deus, criador do género humana,
 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.
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Pres. – Irmãos e Irmãs:
 Demos graças a Deus Pai 
 que, na Sua bondade, guia, ensina e alimenta o Seu  povo,  
 e  nos  chama  a  sermos seus colaboradores, 
	 dizendo	com	toda	a	confiança:	

«Por intercessão do Bem-Aventurado Bartolomeu dos Mártires,
ouvi-nos, Senhor.»

1.  Consolidai  na  unidade  a  Igreja,  sustentai  com  a  vossa  graça  
a  sua  acção evangelizadora, para que seja exemplo e testemunha 
da graça com que quereis salvar todos os homens; 

2. Concedei os vossos dons ao Papa Francisco, para que seja para 
o mundo de hoje um sinal de Cristo Bom-Pastor que procura a 
ovelha perdida e a acolhe em seus braços; 

3.  Inspirai  a  acção  do  nosso  Bispo  para  que,  a  exemplo  do  
Bem-Aventurado Bartolomeu dos Mártires, seja sinal e presença 
de Cristo Sacerdote no seio do seu povo e inspirador de confiança 
e coragem nos seus colaboradores; 

4. Orientai os nossos governantes em ordem a um progressivo re-
conhecimento das reais preocupações dos seus concidadãos, e à 
protecção efectiva dos mais fracos e desprotegidos; 

5. Sede consolação para os mais tristes, amparo para os que mais so-
frem, coragem para os mais desanimados, alegria para as crianças, 
e esperança para os jovens; 

6.  Assisti os trabalhadores no seu esforço de cada dia, dai esperança 
e ânimo aos desempregados, acolhei a vontade de servir nos que 
dispõem de mais recursos; 

7. Favorecei o crescimento das crianças, dai perseverança aos seus 
pais e educadores, iluminai os jovens no seu discernimento vo-
cacional; 
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8.  Protegei as famílias, dai paz e confiança aos mais idosos e força 
de vontade aos adultos, fortalecei aqueles que vacilam nos seus 
compromissos sociais e familiares; 

9.  Curai os enfermos, acompanhai os moribundos e acolhei os nossos 
irmãos defuntos no convívio dos vossos santos;

Pres. – Oremos:
 Deus	de	infinita	bondade,	
 que prometeis a recompensa de cem por um 
 a todos aqueles que tudo deixaram 
 para servirem o Vosso Reino, 
 fazei que sigamos o exemplo 
 de desprendimento e serviço 
 que o Bem-Aventurado Bartolomeu dos Mártires
 legou a esta nossa Igreja, 
 e nos disponhamos a levar com alegria 
 o suave jugo do Evangelho de que ele foi 
 um insigne porta-voz na palavra e na acção. 
 Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs caríssimos:
 Nós acreditamos
 que nada nos pode separar do amor de Cristo.
 Imploremos a Deus Pai todo-poderoso
	 que	tenha	compaixão	dos	seus	fiéis,
 dos que não crêem e de todos os que sofrem,
	 dizendo	com	toda	a	confiança:
  «Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio!»

1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos do mundo inteiro,
 para que saibam incutir nos fiéis a certeza
 de que nada os pode separar do amor de Deus,
 oremos, irmãos.
2. Pelos governantes de todos os povos,
 para que Deus lhes dirija a mente e o coração
 na luta sem tréguas contra a fome,
 oremos, irmãos.
3. Pelos homens e mulheres desiludidos da vida,
 para que descubram a força da Boa Nova de Cristo
 e nela encontrem a felicidade,
 oremos, irmãos.
4. Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida,
 para que Deus os guarde na sua graça
 e os receba no seu reino de paz,
 oremos, irmãos.
5. Por todos nós aqui presentes,
 para que, depois da nossa peregrinação sobre a terra,
 sejamos recebidos nas moradas eternas,
 oremos, irmãos.

Pres. – Deus clemente e compassivo,
 que velais com cuidado pelos homens
 e conheceis tudo aquilo de que precisam,
 escutai as nossas súplicas
 e preparai os nossos corações

 para acolherem o alimento que sacia.
 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. – 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.
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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, 
 a Vós, nosso Criador e nossa Providência,
 que não esqueceis aqueles que criastes,
 mas os amais antes de Vos procurarem, 
 conhecerem e amarem.
 Vós que alimentastes o povo judeu 
 com o maná descido do céu 
 e com a água saída do rochedo do deserto.
 Vós nos enviastes o vosso Filho
 para nos comunicar a vossa palavra,
 a vossa natureza divina, 
 a nova Aliança com todos os homens,
 através da sua morte e ressurreição.
 Ele nos reúne em cada Eucaristia, 
 à volta da mesa e do reino,
 para nos saciar dos seus dons
 e desalterar da sede de amor, de paz e de felicidade,
 que há no mais íntimo do nosso coração.
 Unidos a todos os irmãos 
 que já saborearam a abundância
 e as alegrias do vosso reino;
 unidos a todos os homens que, 
 em cada domingo, na terra inteira,
 se saciam da vossa palavra e do vosso pão da vida,
 nós queremos proclamar a nossa gratidão,  
 cantando a uma só voz:
     Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
 nós Vos louvamos e bendizemos
 por Jesus Cristo, Vosso Filho,
 que veio ao mundo em Vosso nome.
 Ele é a palavra que salva os homens,
 a mão que estendeis aos pecadores,
 o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

 Quando estávamos longe de Vós,
	 de	novo	nos	fizestes	regressar
 por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
 para que, pela Sua morte,
 reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

 Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
 humildemente Vos suplicamos, Senhor:
	 santificai	com	o	poder	do	Espírito	Santo
 estes dons que a Igreja Vos oferece,
 obedecendo ao mandamento ✠ do Vosso Filho.

 Antes de dar a vida pela nossa libertação,
 estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
 e, dando graças, 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, naquela noite,
 tomou o cálice
 e, dando graças pela Vossa misericórdia,
 entregou-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. – Celebrando o memorial 
 da morte e ressurreição do Vosso Filho,
 nós Vos oferecemos, Senhor,
 o sacrifício de reconciliação
 que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
	 e	Vós	confiastes	às	nossas	mãos.

 Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
 com a oblação do vosso Filho
 e, neste banquete sagrado,
 dai-nos o Vosso Espírito,
 para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
 e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco,
 o nosso Arcebispo Jorge,
 os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
 e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
 como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que adormeceram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.
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 Vós que nos reunistes à vossa mesa
 para participarmos no pão da vida
 e no cálice da salvação,
 congregai um dia na unidade perfeita
 os homens de todos os povos e línguas
 com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
 os Apóstolos e todos os Santos,
 para que, no banquete da nova Jerusalém,
 gozem eternamente a plenitude da paz.
 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,
 de toda a avareza, injustiça e dureza de coração,
 na procura dos nossos interesses materiais.
 Dai-nos a Vossa sabedoria para que,
 servindo-nos dos bens que nos dais,
 preparemos em jubilosa esperança
 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,
  que dessem de comer à multidão faminta e cansada,
  que os acompanhava:
  dai-nos apóstolos numerosos e corajosos,
  para guiarem, alimentarem e salvarem
  os irmãos que vivem na dúvida religiosa,
  na fome de valores eternos e na sede de felicidade,
  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,
  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.
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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.

Irmãos e amigos: sejamos ousados!
Quantas sedes e fomes estão em nós e entre nós, 
para as quais gastamos sem contar
o nosso dinheiro e as nossas forças, 
sem nunca ficarmos saciados!
Sejamos ousados… “vamos ter com Ele junto do Sacrário… 
e levemos-Lhe…”, com toda a confiança, o pouco que temos,
seguros de que só Ele nos pode satisfazer 
para além de qualquer desejo.

Pres. – Com votos de Boas Vindas!... e Boas Férias!...
 Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


