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XXIV Domingo do Tempo Comum
(Exaltação da Santa Cruz)

1.ª Leit. – Num 21, 4b-9;
Salmo – Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11;
Evangelho – Jo 3, 13-17.

A serpente no deserto – A primeira leitura fala-nos da serpente de bronze
que Moisés ergueu no deserto por ordem de Deus. Quando os israelitas eram
mordidos pelas serpentes venenosas se olhassem para aquela imagem ficavam
curados. Jesus no evangelho compara a Sua crucifixão à serpente erguida por
Moisés, como fonte de salvação. Ele quer que olhemos para a Sua cruz com fé e
piedade, que saibamos ler esse livro ao alcance de todos, que é o crucifixo. Que
ali encontremos o remédio para o pecado e a fonte da graça e do perdão.

Deus amou de tal modo o mundo – O crucifixo foi o livro dos santos,
mesmo dos grandes teólogos. Um dia perguntaram a S.Boaventura qual era o
seu livro preferido e ele respondeu: – o crucifixo. E o grande apóstolo S.Paulo
escrevia aos coríntios: – «Julguei que não devia saber coisa alguma entre vós
senão a Jesus Cristo e este Crucificado» (I Cor 2,2).

Fala-nos do amor de Deus. Ele amou de tal modo o mundo que lhe deu o
Seu próprio Filho. Fala-nos do amor de Jesus que voluntariamente se entregou
à morte para nos salvar. «Não há maior prova de amor do que dar a vida por
aqueles que se amam» (Jo 15, 13)

Obedecendo até à morte – Obedecer à vontade de Deus significa esfor-
ço e sacrifício, às vezes heróico. Temos de aprender com Jesus, que nos anima
e ajuda com a Sua graça.

Às vezes encontramos a cruz no caminho da nossa vida, nas doenças,
nas contrariedades, naquilo que o mundo chama desgraças. Se olhamos para
Jesus crucificado essas dores encontram sentido e achamos coragem para levar
a cruz que o Senhor nos entrega. Com ela podemos amar a Deus, ajudar a salvar
os outros, como Jesus. Nela podemos encontrar alegria verdadeira. Deus aben-
çoa com a cruz.

Que a Virgem das Dores nos ensine a estar bem unidos à cruz de Seu
Filho e a sermos corredentores com Ele.
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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. – Senhor, que, na vossa infinita misericórdia,

quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz
para salvar o género humano,
concedei que, tendo conhecido na terra
o mistério de Cristo,
mereçamos alcançar no Céu os frutos da redenção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro dos Números           (Num 21, 4b-9)

«Quem era mordido, olhava para a serpente de bronze e ficava curado»

Naqueles dias,
o povo de Israel impacientou-se
e falou contra Deus e contra Moisés:
«Porque nos fizeste sair do Egipto,
para morrermos neste deserto?
Aqui não há pão nem água
e já nos causa fastio este alimento miserável».
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas
que mordiam nas pessoas
e morreu muita gente de Israel.
O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo:
«Pecámos, ao falar contra o Senhor e contra ti.
Intercede junto do Senhor,
para que afaste de nós as serpentes».
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E Moisés intercedeu pelo povo.
Então o Senhor disse a Moisés:
«Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste.
Todo aquele que for mordido e olhar para ela
ficará curado».
Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste.
Quando alguém, era mordido por uma serpente,
olhava para a serpente de bronze e ficava curado.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 77 (78), 1-2.34-35.36-37.38 (R. cf. 7c)

Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.

Escuta, meu povo, a minha instrução,
presta ouvidos às palavras da minha boca.
Vou falar em forma de provérbio,
vou revelar os mistérios dos tempos antigos.

Quando Deus castigava os antigos, eles O procuravam,
tornavam a voltar-se para Ele
e recordavam-se de que Deus era o seu protector,
o Altíssimo o seu redentor.
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Eles, porém, enganavam-n’O com a boca
e mentiam-Lhe com a língua;
o seu coração não era sincero,
nem eram fiéis à sua aliança.

Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado
e não os exterminava.
Muitas vezes reprimia a sua cólera
e não executava toda a sua ira.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 2, 6-11)

«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou»

Cristo Jesus,
que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem,
humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame
que Jesus Cristo é o Senhor,
para glória de Deus Pai.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
que pela vossa santa cruz remistes o mundo.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 3, 13-17)

«O Filho do homem será exaltado»

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos:

«Ninguém subiu ao Céu

senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem.

Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,

também o Filho do homem será elevado,

para que todo aquele que acredita

tenha n’Ele a vida eterna.

Deus amou tanto o mundo

que entregou o seu Filho Unigénito,

para que todo o homem que acredita n’Ele

não pereça, mas tenha a vida eterna.

Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo

para condenar o mundo,

mas para que o mundo seja salvo por Ele».
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A cruz é a glória e a exaltação de Cristo

Celebramos a festa da santa cruz, que dissipou as trevas e nos
restituiu a luz. Celebramos a festa da santa cruz, e juntamente com o
Crucificado somos elevados para o alto, para que, deixando a terra do
pecado, alcancemos os bens celestes. Tão grande é o valor da cruz,
que quem a possui, possui um tesouro. E chamo a justamente tesouro,
porque é na verdade, de nome e de facto, o mais precioso de todos os
bens. Nela está a plenitude da nossa salvação e por ela regressamos à
dignidade original.

Com efeito, sem a cruz, Cristo não teria sido crucificado. Sem a
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cruz, a Vida não teria sido cravada no madeiro. E se a Vida não tivesse

sido crucificada, não teriam brotado do seu lado aquelas fontes de imor-

talidade, o sangue e a água, que purificam o mundo; não teria sido

rasgada a sentença de condenação escrita pelo nosso pecado, não terí-

amos alcançado a liberdade, não poderíamos saborear o fruto da árvo-

re da vida, não estaria aberto para nós o Paraíso. Sem a cruz, não teria

sido vencida a morte, nem espoliado o inferno.

Verdadeiramente grande e preciosa realidade é a santa cruz!

Grande, porque é a origem de bens inumeráveis, tanto mais excelentes

quanto maior é o mérito que lhes advém dos milagres e dos sofrimentos

de Cristo. Preciosa, porque a cruz é simultaneamente o patíbulo e o

troféu de Deus: o patíbulo, porque nela sofreu a morte voluntariamente;

e o troféu, porque nela foi mortalmente ferido o demónio, e com ele foi

vencida a morte. E deste modo, destruídas as portas do inferno, a cruz

converteu se em fonte de salvação para todo o mundo.

A cruz é a glória de Cristo e a exaltação de Cristo. A cruz é o

cálice precioso da paixão de Cristo, é a síntese de tudo quanto Ele

sofreu por nós. Para te convenceres de que a cruz é a glória de Cristo,

ouve o que Ele mesmo diz: Agora foi glorificado o Filho do homem e

Deus foi glorificado n’Ele e em breve O glorificará. E também: Glorifi-

ca me, ó Pai, com a glória que tinha junto de Ti, antes de o mundo

existir. E noutra passagem: Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma

voz do Céu: ‘Eu O glorifiquei e de novo O glorificarei’.

E para saberes que a cruz é também a exaltação de Cristo, escu-

ta o que Ele próprio diz: Quando Eu for exaltado, então atrairei todos a

Mim. Como vês, a cruz é a glória e a exaltação de Cristo.

Dos Sermões de Santo André de Creta, bispo
(Sermão 10, na Exaltação da Santa Cruz)
PG 97, 1018-1019.1022-1023) (Sec. VIII)
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“Assim como Moisés – diz Jesus – levantou a serpente no de-
serto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo
aquele que o contemplar, seja salvo”.

Todos os judeus imaginaram um Messias exaltado, sonharam com
um messias que levaria o seu povo aos píncaros da exaltação!

O messias foi realmente exaltado! Ele foi elevado, como Moisés
outrora levantou a serpente no deserto, mas, de maneira irônica que só
Deus podia inventar.

Foi levantado ao ser pregado numa cruz. Bem alto, à vista de
todos, para que todos o pudessem contemplar.

Nos primeiros anos do cristianismo, não era de bom tom falar em
cruz ou em crucifixão e os primeiros cristãos não usaram como símbolo
o crucifixo. Usaram o peixe ou então a imagem do bom pastor.

Apenas mais tarde em 335 da nossa era, quando Constantino e
sua mãe Helena construíram a grande basílica da Anástasis, isto é da
ressurreição em Jerusalém, no local do calvário e do Santo Sepulcro, a
cruz de instrumento infame, se transformou em instrumento de Glória.

Começou então a aparecer nas coroas e cedros dos reis e impe-
radores.

Jesus pregado na cruz, é a resposta de Deus a todos os nossos
anseios, Jesus pregado na cruz quer ser o sinal sacramento de que
Deus nos ama.

É preciso que toquemos com as mãos e de maneira bem concre-
ta a profundidade do amor de Deus para com cada um de nós. Este
toque, cada um de nós pode realizar colocando suas mãos hoje no cru-
cificado.

Lá está Jesus permanentemente a olhar para nós. De braços
abertos, não rejeita ninguém, nem mesmo pessoas inoportunas. Não
rejeita nenhum pecador.

A todos quer mostrar o quanto Deus nos ama. A todos quer tra-
zer a salvação de Deus. É isto que nós hoje celebramos na liturgia da
festa da exaltação da cruz. Festa do amor incomensurável de Jesus,
festa da profundidade de seu mistério para conosco e festa de nossa
salvação.

Padre Fernando J. C. Cardoso
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AAAAAdordordordordoração da Cação da Cação da Cação da Cação da Cruzruzruzruzruz
Opta-se pela segunda fórmula: ir ao fundo da Igreja, acom-

panhado de ministros e aí receber a Cruz descoberta. Os ministros
tomam velas acesas. Encaminha-se a procissão e o convite é feito
à porta, ao centro e à entrada do presbitério da Igreja, com as
palavras «Eis o madeiro da Cruz...»

Antes porém da entrada da Cruz, o Monitor diz:

A cruz é hoje o centro da nossa celebração. Elevamos a
Cruz vitoriosa do Senhor, para a adorar; na Cruz, Jesus venceu
todo o mal e tudo o que há de morte em nós. Da Cruz brota uma
fonte inesgotável de Vida.

Depois de a Cruz chegar ao presbitério e enquanto
o Presidente a beija, o Monitor diz:
Agora aproximamo-nos da Cruz. Organizamos a procis-

são como para a comunhão. Na bandeja podemos deixar uma
oferta para a conservação dos lugares santos. Façamo-lo de
maneira reverente e em espírito de adoração.

(Enquanto dura a Adoração,
cantam-se os Impropérios...  ou outros cânticos apropriados)

O estandarte da Cruz proclama ao mundo
A morte de Jesus e a sua glória,
Porque o autor de todo o universo
Contemplamos suspenso do madeiro.

Com um golpe de lança trespassado,
Ficou aberto o Coração de Cristo,
Manando sangue e água como rio,
Para lavar os crimes deste mundo.

Ó árvore fecunda e refulgente,
Ornada com a túnica real,
Sois tálamo, sois trono e sois altar,
Para o corpo chagado e glorioso.



Ó Cruz bendita, só tu nos abriste
Os braços de Jesus, o Redentor,
Balança do resgate que arrancaste
Nossas almas das mãos do inimigo.

Cruz do Senhor, és única esperança,
No tempo da tristeza e da Paixão.
Aumenta nos cristãos a luz da fé,
Sê para os homens o sinal da paz.

Cruz fiel e redentora,
Árvore nobre, gloriosa!
Nenhuma outra nos deu
Tal ramagem, flor e fruto.
Doces cravos, doce lenho,
Doce fruto sustentais!

Árvore santa, gloriosa,
Abranda tua dureza,
Dobra a força dos teus ramos
Na morte do Redentor,
Sustenta, compadecida,
O Corpo do Homem-Deus.

Porto feliz preparaste
Para o mundo naufragado
E pagaste por inteiro
O preço da redenção,
Pois o sangue do Cordeiro
Resgatou as nossas culpas.

Elevemos jubilosos
À Santíssima Trindade
O louvor que Lhe devemos
Pela nossa salvação,
Ao eterno Pai, ao Filho
E ao Espírito de amor.
Amen.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

da Cruz de Jesus vêm-nos todas as graças,
que Ele nos alcançou com o Seu sangue.
Imploremos com toda a confiança neste dia:

«Pela Vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor»

1. Pela Santa Igreja de Deus, perseguida em tantas nações
e pelos cristãos que sofrem pela Sua fé,
para que essas dores continuem a ser semente de cristãos,
oremos ao Senhor.

2. Pelo Santo Padre,
para que o Senhor o encha de alegrias nos trabalhos
e nos cuidados por todas as igrejas,
oremos ao Senhor.

3. Pelos bispos e sacerdotes,
para que se entreguem generosamente no serviço das almas
sem medo das cruzes do seu ministério,
oremos ao Senhor.

4. Pelos cristãos do mundo inteiro,
para que cresçam na devoção à Santa Cruz,
oremos ao Senhor.

5. Para que todos escutemos os apelos da Virgem Mãe
para oferecer a Jesus os sacrifícios
nas pequenas coisas de cada dia,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que nos chamastes a seguir a Cristo, Vosso Filho,
pelo caminho da cruz,
ensinai-nos a entender melhor
o mistério da Sua Paixão e Morte
e a unir-nos mais a Ele na nossa vida.
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. – Purificai-nos de todas as culpas, Senhor,

pela oblação deste sacrifício,
que no altar da cruz tirou o pecado do mundo.
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, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte.
Na árvore da cruz
estabelecestes a salvação da humanidade,
para que donde viera a morte daí ressurgisse a vida
e aquele que vencera na árvore do paraíso
fosse vencido na árvore da cruz,
por Cristo nosso Senhor.
Por Ele, numa só voz, os Anjos e os Arcanjos
e todos os coros celestes
proclamam com júbilo a vossa glória.
Permiti que nos associemos às suas vozes,
cantando humildemente o vosso louvor:

Santo, Santo, Santo...

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

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o Pão, abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos dizendo:
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TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, depois da Ceia,

tomou o Cálice e, dando graças,

deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

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

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

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

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

Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.
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Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.

Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.
Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos, de modo que,
participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.

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

E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.



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

R.: Amén.

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

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

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, do pecado,
que é o maior mal que nos pode acontecer.
Tirai-nos o egoísmo,
que nos faz desinteressar-nos do bem dos outros.
Ajudai-nos a amarmos a nossa cruz de cada dia,
enquanto aguardamos em jubilosa esperança
a última vinda de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

cravado na Cruz, abraçastes o mundo
e velais sobre cada um de nós:
pela graça da Vossa paz,
concedei-nos viver como irmãos,
e reconciliar-nos no Vosso amor;
e assim, a Vossa Igreja será o sinal visível
do Vosso amor e do Vosso perdão para todos,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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

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

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

Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que nos alimentais nesta mesa sagrada,
fazei que o vosso povo,
resgatado pela cruz redentora,
seja conduzido à glória da ressurreição.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



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

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

R.: Amén.

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

R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria
a exaltação da Cruz do Salvador,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

A religião cristã não é um simples assunto pessoal
que só a nós diz respeito e que nos desinteressa dos outros.
“Sentinela”: qual é o cuidado missionário que está em nós
 para transmitir a Palavra do Senhor aos nossos irmãos?
O nosso amor para com eles é suficientemente forte
para os convidar a uma mudança de conduta,
se necessário?
“Sentinelas”: o amor ao próximo é para nós
uma dinâmica de conversão pessoal e comunitária?

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


