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Submergidos pelo amor

Domingo XXX do Tempo Comum
Ano A
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30.º Domingo do Tempo Comum
(Submergidos pelo amor...)

1.ª Leit. – Ex 22, 20-26; 
Salmo – Sal 17, 2-3. 7. 47 e 51ab;
2.ª Leit. – 1 Tes 1, 5c-10;
Evangelho – Mt 22, 34-40.

A liturgia do 30.º Domingo Comum diz-nos, de forma clara e in-
questionável, que o amor está no centro da experiência cristã. O que Deus 
pede – ou antes, o que Deus exige – a cada crente, é que deixe o seu coração 
ser submergido pelo amor.

A primeira leitura garante-nos que Deus não aceita a perpetuação 
de situações intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão, de 
desrespeito pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais 
débeis. A título de exemplo, a leitura fala da situação dos estrangeiros, 
dos órfãos, das viúvas e dos pobres vítimas da especulação dos usurários: 
qualquer injustiça ou arbitrariedade praticada contra um irmão mais pobre 
ou mais débil é um crime grave contra Deus, que nos afasta da comunhão 
com Deus e nos coloca fora da órbita da Aliança.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade 
cristã (da cidade grega de Tessalónica) que, apesar da hostilidade e da 
perseguição, aprendeu a percorrer, com Cristo e com Paulo, o caminho 
do amor e do dom da vida; e esse percurso — cumprido na alegria e na 
dor — tornou-se semente de fé e de amor, que deu frutos em outras co-
munidades cristãs do mundo grego. Dessa experiência comum, nasceu 
uma imensa família de irmãos, unida à volta do Evangelho e espalhada 
por todo o mundo grego.

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a 
revelação de Deus se resume no amor – amor a Deus e amor aos irmãos. Os 
dois mandamentos não podem separar-se: “amar a Deus” é cumprir a sua 
vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, de solidariedade, 
de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é explica-
ção, desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas coordenadas 
fundamentais da vida cristã.
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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. – Deus eterno e omnipotente,
 aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade;
 e para merecermos alcançar o que prometeis,
 fazei-nos amar o que mandais.
 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 22, 20-26)

«Se fizerdes algum mal à viúva e ao órfão,
inflamar-se-á a minha ira contra vós»

Eis o que diz o Senhor:
«Não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás,
porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egipto.
Não maltratarás a viúva nem o órfão.
Se lhes fizeres algum mal e eles clamarem por Mim,
escutarei o seu clamor;
inflamar-se-á a minha indignação
e matar-vos-ei ao fio da espada.
As vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos.
Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo,
ao pobre que vive junto de ti,
não procederás com ele como um usurário,
sobrecarregando-o com juros.
Se receberes como penhor a capa do teu próximo,
terás de lha devolver até ao pôr do sol,
pois é tudo o que ele tem para se cobrir,
é o vestuário com que cobre o seu corpo.
Com que dormiria ele?
Se ele Me invocar, escutá-lo-ei,
porque sou misericordioso».
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2)

Refrão: Eu vos amo, Senhor: sois a minha força.

Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador.
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protector, minha defesa e meu salvador.

Na minha aflição invoquei o Senhor
e clamei pelo meu Deus.
Do seu templo Ele ouviu a minha voz,
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.

Viva o Senhor, bendito seja o meu protector;
exaltado seja Deus, meu salvador.
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias
e usa de bondade para com o seu ungido.

Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 1, 5c-10)

«Convertestes-vos dos ídolos para servir a Deus e esperar o seu Filho»

Irmãos:
Vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso bem.
Tornaste-vos imitadores nossos e do Senhor,
recebendo a palavra no meio de muitas tribulações,
com a alegria do Espírito Santo;
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e assim vos tornastes exemplo
para todos os crentes da Macedónia e da Acaia.
Porque, partindo de vós, a palavra de Deus ressoou
não só na Macedónia e na Acaia,
mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus,
de modo que não precisamos de falar sobre ela.
De facto, são eles próprios que relatam
o acolhimento que tivemos junto de vós
e como dos ídolos vos convertestes a Deus,
para servir ao Deus vivo e verdadeiro
e esperar dos Céus o seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos:
Jesus, que nos livrará da ira que há-de vir.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14,23)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor;
  meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 22, 34-40)

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo

Naquele tempo,
os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus,
reuniram-se em grupo,
e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar:
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?».
Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor, teu Deus,
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu espírito’.
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Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Nestes dois mandamentos se resumem
toda a Lei e os Profetas».
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Aproxima-se o fim do Ano Litúrgico: estamos já no trigésimo 

Domingo comum. Mais três, e encerraremos o ano litúrgico, com a So-
lenidade de Cristo-Rei. O tempo passa, a vida passa, a história passa... 
Elevemos o olhar e o coração para Aquele que não passa, Aquele que 
é o Alfa e o Omega, o Princípio e o Fim da nossa existência! 

No passado Domingo, o Senhor ordenava: “Dai a Deus o que 
é de Deus!” De Deus é tudo, ainda que tudo pareça nosso: “Tudo vos 
pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas 
presentes e as futuras.Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo e Cristo é 
de Deus” (1Cor 3,21-23). Esta é, precisamente, a dificuldade, a miopia 
ou, mais ainda, a cegueira, o triste pecado do mundo atual: não perceber 
Deus, não enxergar com a razão, com o afeto, com o coração que Deus 
é o Tudo, o Substrato, o Sentido da nossa existência. Sem Ele, nada 
tem sentido perene, nada tem valor duradouro, nada tem valor absolu-
to... nem a vida humana, que só pode ser respeitada de modo absoluto 
quando é compreendida como imagem de Deus. 

Pois bem, a Palavra deste Domingo prolonga a de há oito dias 
atrás. “Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?”, da Lei de Moisés 
– perguntam ao Senhor para novamente tentar apanhá-lo em armadilha. 
Qual o preceito que, sendo observado, resume a observância de toda 
Lei? Jesus responde prontamente: “Amarás o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento!” 
Como bom judeu, o Senhor Jesus nada mais faz que retomar o preceito 
do Antigo Testamento. Amar a Deus! Amá-l’O significa fazer d’Ele o 
tudo da nossa existência, significa viver a vida aberta para Ele, procu-
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rando fazer a Sua vontade. Amá-l’O é não conceber a vida como algo 
que é meu em sentido absoluto, mas um dom que recebi de Deus, que 
diante de Deus devo viver e a Deus devo, um dia, devolver com frutos. 
Amá-l’O é não viver na minha vontade, mas buscando a Sua vontade, 
mesmo que esta não seja o que eu esperaria ou desejaria... Amá-l’O é 
sair de mim para me encontrar n’Ele! 

Mas, para que este amor a Deus não seja algo abstrato, teórico, 
meramente feito de palavras ou sentimentos superficiais, o Senhor 
Jesus aponta-nos uma medida concreta desse amor. Seguindo ainda 
a tradição judaica do Antigo Testamento, ele liga, condiciona o amor 
a Deus ao amor aos outros, aos próximos, àqueles que a providência 
divina coloca no nosso caminho: «‘Amarás ao teu próximo como a ti 
mesmo’. Nestes dois mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas». 
Daí que a medida da verdade do amor a Deus é o amor, a dedicação 
para com os outros; e não os outros teoricamente, mas os próximos: 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo!” Notemos que aqui Jesus 
não ensina nada de novo. Este preceito já valia para um bom judeu. 
Jesus está a responder a um fariseu, um escriba judeu. Basta recordar 
como a primeira leitura de hoje, tirada da Torah, da Lei de Moisés, já 
ligava os dois amores, a Deus e ao próximo. O Senhor, já no Antigo 
Testamento, deixava claro que estará sempre do lado do nosso próximo, 
sobretudo se ele for débil e necessitado: “Se clamar por mim, eu o ou-
virei, porque sou misericordioso.” Estejamos, portanto, atentos: o amor 
concreto para com o nosso próximo é a medida do nosso amor a Deus! 
O Evangelho – como todo o Novo Testamento e a reta e sadia Tradição 
da Igreja – desconhece uma relação com Deus baseada numa fé sem 
obras que nasçam do amor. Basta recordar o belíssimo hino ao amor, da 
Primeira Carta aos Coríntios: “Ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto 
de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria” 
(13,2). Que ninguém se iluda com um vazio discurso sobre uma fé vã 
sem as obras que dela nascem e a revelam! A fé sem amor a Deus e ao 
próximo, aquela fé que gosta de dizer “estou salvo” e se compraz em 
decretar a condenação dos outros é uma fé inútil, vazia, falsa e morta! 

Se Jesus respondeu ao escriba fariseu, dizendo que ele deveria 
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amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a nós, seus discípulos, a 
nós, cristãos, Ele aponta um ideal muito mais alto! Ouso afirmar que 
não basta, de modo algum para um cristão, amar os outros como a si 
mesmo! Recordemo-nos todos que, na véspera da Sua paixão, quando 
se sentou à Mesa santa para se dar a nós na Eucaristia, como maior dom 
de amor, Jesus Cristo deu-nos, então, o mandamento pleno, completo: 
“Amai-vos como eu vos amei!” (Jo 13,34); “Dei-vos o exemplo para 
que, como eu vos fiz, também vós o façais” (Jo 13,15). Nas vésperas da 
cruz, à Mesa da Eucaristia, lavando-nos os pés, dando-se totalmente a 
nós, Jesus poderia ser compreendido! Ele é o amor verdadeiro, ele é a 
medida e o modelo do amor: “Não há maior prova de amor que dar a 
vida!” (Jo 15,13) Amai-vos como eu vos amei! 

Como é grande a tarefa que o Senhor nos confia! Quem poderá 
realizá-la? Onde poderemos conseguir um amor assim? Eu vos digo: 
contemplando Jesus na oração, escutando Jesus na Escritura, comun-
gando com Jesus na Eucaristia, procurando Jesus nos irmãos! É assim 
que teremos os mesmos sentimentos do Cristo Jesus (cf. Fl 2,5) e vive-
remos a vida no amor total que Ele teve para com o Pai e para com os 
próximos. Fora disso, toda a conversa sobre amor não passa de teoria, de 
ideologia que de cristã tem pouco ou nada. Que o Senhor nos conceda, 
então, por esta Eucaristia, o dom do verdadeiro amor. 

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
 Todo o Evangelho se resume
 em amar a Deus sobre todas as coisas
 e ao próximo como a nós mesmos. 
 Oremos para que os discípulos de Jesus
 ponham em prática este mandamento,
 inscrito no coração de todo o homem,
 dizendo com fé e humildade:
   «Lembrai-vos, Senhor, do Vosso povo!»
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1. Pelo Papa N..., pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis,
 para que se entreguem, com ardor e sem descanso,
 ao serviço do Deus vivo e da sua Palavra,
 oremos ao Senhor.

2. Pelos povos onde a guerra parece não ter fim
 e pelas famílias onde já não há amor,
 para que Deus lhes renove a esperança,
 oremos ao Senhor.

3. Pelos pobres, os explorados e os órfãos
 e por aqueles que a sociedade põe de lado,
 para que encontrem quem os acolha e os ame,
 oremos ao Senhor.

4. Pelos homens e mulheres não violentos, 
 para que Deus seja a sua força
 nos combates que tiverem de travar,
 oremos ao Senhor.

5. Pelos que se esforçam por viver a fraternidade cristã
 para que os seus gestos para com os mais desfavorecidos
 se convertam num acto de verdadeiro amor ao próximo e a Deus.
 oremos ao Senhor.

6. Pela nossa assembleia dominical,
 para que a Palavra que nela escutámos
 nos leve a falar e a viver como Jesus,
 oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, Pai santo,
  que sabeis amar e perdoar sempre,
  concedei a estes vossos filhos,
  que escutaram a vossa Palavra,
  a graça de Vos imitar no amor e no perdão.
  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. – Olhai, Senhor, para os dons que Vos apresentamos
 e fazei que a celebração destes mistérios
 dê glória ao vosso nome.
 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
 e proclamar o nosso reconhecimento 
 por nos terdes criado por amor;
 por nos traçardes um caminho de felicidade
 e de realização pessoal.
 Queremos, sobretudo,
 proclamar o nosso reconhecimento para convosco,
 por nos terdes enviado o vosso Filho,
 como nosso irmão e nosso Salvador.
 Ele revelou-nos a profundidade
 e a universalidade do vosso amor.
 Ele renovou a vossa antiga Aliança com o povo judeu
 e fez uma nova e eterna Aliança 
 com todos os homens.
 Ele reconheceu feito a Si 
 o que fizermos aos outros.
 Ele reuniu toda a lei e os profetas
 no duplo mandamento do amor.
 É por isso que, 
 com todos os santos que aceitaram colaborar 
 com o vosso amor misericordioso,
 e com todos os corações simples que Vos procuram, 
 proclamamos a Vossa glória 
 cantando a uma só voz:
     Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
 sois verdadeiramente santo.
 Sois tão nosso amigo, e 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.
 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.
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 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.

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.
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 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.

 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.
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   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 tudo o que em nós julga, condena e separa.
 Fazei que olhemos os outros com o vosso olhar.
 Confortai-nos no nosso combate pela unidade,
 e criai em nós
 o acolhimento e reconhecimento aos outros,
 enquando esperamos a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
  Vós nos convidais a viver num único amor
  na Vossa presença e no encontro fraterno.
  Concedei-nos a paz de coração,
  fruto do vosso Espírito,
  e ajudai-nos a saboreá-la, desde já,
  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. 

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.
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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.

      

Acção de Graças (facultativo)

Vós nos pedis, Deus de ternura,
que Vos amemos com todo o nosso coração:
 Vede o nosso amor: ele é tão frágil.
 Purificai-o no fogo do Vosso amor,
 e Vos amaremos eternamente.

Vós nos pedis, Deus de ternura,
que Vos amemos com toda a nossa alma:
 Vede o nosso amor: ele é tão fraco.
 Iluminai a nossa alma pelo esplendor da Vossa beleza,
 e Vos amaremos eternamente.

Vós nos pedis, Deus de ternura,
que Vos amemos com todo o nosso espírito:
 Vede o nosso amor: ele é tão instável.
 Enraizai-o pela força do Vosso Espírito,
 e Vos amaremos eternamente.

Vós nos pedis, Deus de ternura,
que amemos o próximo como a nós mesmos:
 Vede o nosso amor: ele é tão egoísta.
 Transformai os nossos amores humanos
 pelo esplendor da Vossa presença,
 e Vos amaremos eternamente.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos
 realizem em nós o que significam,
 para alcançarmos um dia em plenitude
 o que celebramos nestes santos mistérios.
 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.

Eram numerosas as prescrições na Lei.
Jesu resume os preceitos num só mandamento:
o do AMOR, 
tendo como sujeitos a amar: Deus e o próximo. 
E se, ao longo desta semana,
todos entrassemos na competição do AMAR.
Será que todos quereríamos ganhar?

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


