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O Verdadeiro Culto

XXXII Domingo do Tempo Comum
Ano B

O Verdadeiro Culto
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XXXII Domingo do Tempo Comum
(O verdadeiro culto a Deus...)

1.ª Leit. – 1 Reis 17, 10-16;
Salmo – Sal 145, 7b-8a. 8bcd. 9. 10;
2.ª leit. – Hebr 9, 24-28;
Evangelho – Mc 12, 38-44.....

A liturgia do 32.º Domingo do Tempo Comum fala-nos do verdadeiro cul-
to, do culto que devemos prestar a Deus. A Deus não interessam grandes
manifestações religiosas ou ritos externos mais ou menos sumptuosos, mas
uma atitude permanente de entrega nas suas mãos, de disponibilidade para os
seus projectos, de acolhimento generoso dos seus desafios, de generosidade
para doarmos a nossa vida em benefício dos nossos irmãos.

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma mulher pobre de
Sarepta, que apesar da sua pobreza e necessidade, está disponível para aco-
lher os apelos, os desafios e os dons de Deus. A história dessa viúva que
reparte com o profeta os poucos alimentos que tem, garante-nos que a gene-
rosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são geradoras de
vida e de vida em abundância.

O Evangelho diz, através do exemplo de outra mulher pobre, de outra
viúva, qual é o verdadeiro culto que Deus quer dos seus filhos: que eles sejam
capazes de Lhe oferecer tudo, numa completa doação, numa pobreza humil-
de e generosa (que é sempre fecunda), num despojamento de si que brota de
um amor sem limites e sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não
têm o coração cheio de si próprios, são capazes de oferecer a Deus o culto
verdadeiro que Ele espera.

A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo-sacerdote que
entregou a sua vida em favor dos homens. Ele mostrou-nos, com o seu sacrifí-
cio, qual é o dom perfeito que Deus quer e que espera de cada um dos seus
filhos. Mais do que dinheiro ou outros bens materiais, Deus espera de nós o
dom da nossa vida, ao serviço desse projecto de salvação que Ele tem para os
homens e para o mundo.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e misericordioso,
afastai de nós toda a adversidade,
para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito,
possamos livremente cumprir a vossa vontade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 17, 10-16)

"Do seu punhado de farinha, a viúva fez um pãozinho e trouxe-o a Elias"

Naqueles dias,
o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta.
Ao chegar às portas da cidade,
encontrou uma viúva a apanhar lenha.
Chamou-a e disse-lhe:
«Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber».
Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse:
«Por favor, traz-me também um pedaço de pão».
Mas ela respondeu:
«Tão certo como estar vivo o Senhor, teu Deus,
eu não tenho pão cozido,
mas somente um punhado de farinha na panela
e um pouco de azeite na almotolia.
Vim apanhar dois cavacos de lenha,
a fim de preparar esse resto para mim e meu filho.
Depois comeremos e esperaremos a morte».
Elias disse-lhe:
«Não temas; volta e faz como disseste.
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Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui.
Depois prepararás o resto para ti e teu filho.
Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel:
‘Não se esgotará a panela da farinha,
nem se esvaziará a almotolia do azeite,
até ao dia em que o Senhor
mandar chuva sobre a face da terra’».
A mulher foi e fez como Elias lhe mandara;
e comeram ele, ela e seu filho.
Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou,
nem se esvaziou a almotolia do azeite,
como o Senhor prometera pela boca de Elias.

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1)

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor

O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos.

O Senhor ilumina os olhos do cego,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.
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O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.

O Senhor reina eternamente;
o teu Deus, ó Sião,
é rei por todas as gerações.

Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 9, 24-28)

"Cristo ofereceu-Se uma só vez
para tomar sobre Si os pecados de muitos"

Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas,
figura do verdadeiro,
mas no próprio Céu,
para Se apresentar agora na presença de Deus
em nosso favor.
E não entrou para Se oferecer muitas vezes,
como sumo sacerdote que entra cada ano no Santuário,
como sangue alheio;
nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes,
desde o princípio do mundo.
Mas Ele manifestou-Se uma só vez,
na plenitude dos tempos,
para destruir o pecado pelo sacrifício de Si mesmo.
E, como está determinado que os homens morram uma só vez
e a seguir haja o julgamento,
assim também Cristo,
depois de Se ter oferecido uma só vez
para tomar sobre Si os pecados da multidão,
aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado,
para dar a salvação àqueles que O esperam.

Palavra do Senhor.
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Aclamação ao Evangelho
(Mt 5, 3)

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

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos

(Mc 12, 38-44)
"Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros"

Naquele tempo,
Jesus ensinava a multidão, dizendo:
«Acautelai-vos dos escribas,
que gostam de exibir longas vestes,
de receber cumprimentos nas praças,
de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas
e os primeiros lugares nos banquetes.
Devoram as casas das viúvas
com pretexto de fazerem longas rezas.
Estes receberão uma sentença mais severa».
Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro
a observar como a multidão
deixava o dinheiro na caixa.
Muitos ricos deitavam quantias avultadas.
Veio uma pobre viúva
e deitou duas pequenas moedas,
isto é, um quadrante.
Jesus chamou os discípulos e disse-lhes:
«Em verdade vos digo:
Esta pobre viúva
deitou na caixa mais do que todos os outros.
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Eles deitaram do que lhes sobrava,
mas ela, na sua pobreza,
ofereceu tudo o que tinha,
tudo o que possuía para viver».

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
«Doação total...»

Duas cenas comoventes, de gente pobre, sem valor nem importância,
histórias de gente sem nome, ocupam hoje nossa atenção. Deus gosta de se
ocupar com quem não vale nada!

Primeiro, a Viúva de Sarepta. Qual o nome dela? Qual o enredo da sua
vida? Qual o nome do seu filho? Que idade tinha? Nada! Silêncio! A Escritura
cala-se. Vai direto ao ponto: no tempo do profeta Elias uma seca mortal varreu
a Terra Santa e sua vizinhança. O Livro dos Reis explica que isso se deveu à
idolatria de Israel e à impiedade de Acab, seu rei. Até o profeta Elias, que
anunciou o castigo, teve que sofrer as consequências: primeiro ficou a ser
alimentado por um corvo na torrente de Carit; mas, depois, a torrente secou.
Também os profetas de Deus sofrem, também eles participam da sorte do seu
povo... Deus não superprotege os seus amigos numa redoma... Também os
amigos do Senhor devem combater os combates da vida... Mas, secada a
torrente de Carit, Elias deixou a Terra Santa como flagelado de seca... Elias,
um dos maiores amigos de Deus, retirou-se, como um coitado flagelado! E
chega ao estrangeiro, à fronteira de Israel com o Líbano. Vê uma viúva
cananeia, pagã, portanto, a apanhar uns gravetos para fazer fogo. O homem
pede-lhe um pouco d'água e também um pedacinho de pão. Devia estar morto
de fome, o Elias fugitivo, flagelado... E, perante o pedido do Homem de Deus,
a resposta da viúva pobre e sem nome, uma maria-ninguém, é de fazer chorar
de dor: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um
punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estava a apanhar dois
pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho,
para comermos e depois esperar a morte". É o fim da pouca comida na
casa daquela coitada, daquela pobre. Mas ela não amaldiçoa Deus; pelo
contrário: "Pela vida do Senhor, teu Deus!" – diz ela, com respeito por Deus
e pelo seu profeta, apesar de ser uma pagã! E Elias manda que ela prepare o
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pão primeiro para ele; e garante: "Assim fala o Senhor, Deus de Israel: 'A
vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em
que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra'". A viúva fez assim, e
aconteceu como o profeta de Deus dissera...

Uma segunda cena. A de uma viúva também sem nome, sem importância,
outra maria-ninguém; Maria Nadinha de Nada - poderia ser esse o seu nome...
Chega junto ao cofre do tesouro do Templo. Ali lança duas moedinhas. Dinheiro
de nada. Não dá para comprar nem o azeite de um dia para manter o candelabro
do Senhor aceso! Mas, era "tudo aquilo que possuía para viver!" E o
Senhor viu, e comoveu-Se com a sua generosidade, pois conhecia o seu coração
e sabia da sua penúria miserável! - Esta segunda história conhecemo-la bem
das nossas igrejas; a mão aberta, generosa, dos pobres para com a Casa de
Deus e a parcimónia mesquinha e desdenhosa dos que muito possuem... Pois
bem: esta viúva, indigente, dá tudo ao Senhor, não reserva nada para si! Talvez
nós pensemos, do alto da nossa prudência: "Mulher imprudente, mulher
tola, mulher irresponsável..." Mas, Jesus, que desmascara os nossos
miseráveis e mundanos pensamentos, tem opinião diferente: Ama aquela viúva,
elogia aquela mulher, comove-se com ela.

Como tiveram essas duas mulheres coragem para agir daquele modo?
Como foram capazes de tal desapego? As duas mulheres acreditavam de
verdade no Deus de Israel. Para elas, Deus não era uma teoria, uma hipótese,
uma ideia vaga, fria e distante! Para elas, Deus era concreto, presente, atuante.
Ainda hoje é assim para os pobres. Para essas duas mulheres e para os pobres
de Deus, as palavras do salmo da Missa de hoje não são uma brincadeira, não
são palavras vazias: “O Senhor é fiel para sempre,/ faz justiça aos que
são oprimidos;/ ele dá alimento aos famintos./ É o Senhor quem protege
o estrangeiro,/ quem ampara a viúva e o órfão./ O Senhor reinará para
sempre!” Só quem crê de verdade, de verdade se abandona, de verdade doa,
de verdade não procura a sua segurança fora de Deus! Só quem crê de verdade
faz como essas viúvas sem juízo: dão tudo, porque dão para o Senhor! Aquelas
mulheres pobres acreditavam nisso, aquelas duas coitadas sabiam abandonar-
se nas mãos benditas do Deus de Israel: uma dá tudo quanto tinha para comer
a um estranho simplesmente porque ele era um homem de Deus; a outra, não
hesita em lançar tudo no tesouro da Casa do Senhor... Elas são como o Cristo
Jesus, "que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua
pobreza" (2Cor 8,9). Elas são tão diferentes de nós, apegados, desconfiados,
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iludidos com o pensamento que podemos garantir a nossa vida com o nosso
egoísmo e que somos senhores dos nossos dias. - Senhor, dá-nos um coração
de pobre! Senhor, fonte de riqueza, dá-nos um coração confiante!

Para terminar, olhemos agora para Jesus. A segunda leitura de hoje no-l'O
apresenta no céu, diante do Pai, em nosso favor. O Autor sagrado explica que
Ele se fez homem uma só vez, entregando-se todo, a vida toda, por nós, até
morrer para apagar os pecados da multidão! Ele fez como aquelas viúvas: Ele
não se poupou, não poupou nada; tudo entregou ao Pai por nós. E agora, Ele
estará para sempre diante do Pai, com o seu sacrifício, como Cordeiro glorioso
e imolado (cf. Ap 5,6), até que apareça no final dos tempos "para salvar
aqueles que o esperam". Sem saberem, aquelas duas mulheres participavam
da entrega de Cristo, da generosidade de Cristo, dos sentimentos de Cristo!
Sem o imaginarem, aquelas mulheres colocaram a esperança em Cristo!

Voltemos agora o olhar do coração para o Céu, para junto do Pai! Lá está
o nosso Salvador, eternamente vitorioso e eternamente imolado de amor! Lá
está Jesus, com o Seu sacrifício eterno, único, perfeito irrepetível, totalmente
suficiente e eficaz! Ele deu-nos tudo! Mais ainda: Ele deu-Se todo... Todo a
nós, todo por nós! Agora, olhemos para o Altar, em torno do qual nos reunimos.
Daqui a pouco, esse sacrifício único e santíssimo, essa sacrifício que está para
sempre diante de Deus, estará aqui, sobre este Altar sagrado, para ser nossa
oferta e para que nós participemos dele! Daqui a pouco, a Hóstia santa - isto
é, a Vítima do Sacrifício - estará aqui, do céu para nós, do céu entre nós, para
ser nossa oferta e nosso alimento! É muito dom, é muito mistério, é muito
piedade, é muita misericórdia de Deus para connosco!

Não sejamos mesquinhos, não sejamos incrédulos, não sejamos duros de
coração: aprendamos a ver Deus a agir na nossa vida, aprendamos a confiar,
e coloquemos a nossa vida e a nossa pobreza nas mãos de Deus!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Tal como a farinha da viúva de Sarepta,
a graça de Deus nunca se esgota.
Elevemos até Ele as nossas súplicas,
pela Igreja e pelos mais pobres da terra,
dizendo humildemente:

«Senhor, nós temos confiança em Vós».
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1. Pela Igreja que recebeu como missão
o encargo de se preocupar com os mais pobres
como fez Jesus Cristo, o Salvador,
oremos, irmãos.

2. Pelos países mais pobres deste mundo,
pelos responsáveis da política e da economia
e pelos que pensam na fome dos outros,
oremos, irmãos.

3. Pelas viúvas pobres, pelos órfãos e mendigos,
por aqueles a quem falta o necessário
e pelos que dão tudo o que possuem,
oremos, irmãos.

4. Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça,
pelos que tomam iniciativas contra a fome
e pelos que se abrem à verdadeira caridade,
oremos, irmãos.

5. Pelos nossos jovens, a quem o Senhor pergunta pelo amor,
para que se deixem interpelar pelas multidões,
que andam famintas, como ovelhas sem pastor,
e se disponham a servi-las, à imagem de Cristo Pastor,
oremos irmãos.

6. Pelos nossos pré-seminaristas e seminaristas,
que se preparam para o serviço da Igreja,
para que, no seguimento de Cristo,
cresçam na humildade e na disponibilidade
para matar a fome de viver da humanidade do nosso tempo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus de todo o amor,
que sois o dom mais precioso dado ao homem,
abri as nossas mãos para que repartam
e os nossos corações para que acolham
os que sofrem por não terem pão nem fé.
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, com benevolência

para o sacrifício que Vos apresentamos,
a fim de participarmos com sincera piedade
no memorial da paixão do 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, a Vós,
que não cessais de revelar as vossas maravilhas.
Desde o amor depositado no nosso coração
até ao pão que está na nossa mesa,
Vós criastes tudo o que é necessário para a nossa vida,
e para ajudar os outros.
Vós nos enviastes o vosso Filho.
Ele que, sendo Deus como Vós,
não se mostrou rico nem poderoso,
mas fez-se pobre e ensinou
que a verdadeira riqueza é o vosso amor.
Graças a Ele, o nosso olhar mudou
e descobrimos
que os mais humildes gestos de partilha e de amizade,
insignificantes para este mundo,
são preciosos aos vossos olhos.
Por isso, com todos os que corresponderam ao vosso amor,
e deram testemunho de uma vida santa e fraterna
proclamamos a Vossa glória, 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 e 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 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.

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.
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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...,
todos os Bispos 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,
e de todo o apego excessivo às riquezas deste mundo.
Dai-nos a confiança e a humildade
da viúva de Sarepta e da viúva de Jerusalém,
e teremos a coragem de nos darmos a nós mesmos
para o serviço aos nossos irmãos
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 louvaste a humildade e a confiança
da viúva de Jerusalém,
e nos acautelastes contra a piedade exterior dos escribas
dai-nos a confiança que depositaste no Pai
e a coragem de Vos seguirmos
na autenticidade da fé, 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.
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. – Nós Vos damos graças, Senhor,
pelo alimento celeste que recebemos
e imploramos da vossa misericórdia
que, pela acção do Espírito Santo,
perseverem na vossa graça
os que receberam a força do alto.
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.

Também nós somos reenviados a nós mesmos.
Não se trata daquilo que damos no peditório,
em cada domingo, para as missões...
para os seminários...
para as obras...
para as almas!...
Trata-se da nossa fé,
da confiança que damos ao nosso Pai dos céus.
Todos nós conhecemos momentos em que tudo escurece,
em que não temos mais apoios,
em que a nossa vida parece tremer.
É então que se pode verificar a solidez da nossa fé,
da nossa confiança.
"Senhor, eu creio, mas vem em auxílio da minha pouca fé!"

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


