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Quem é o meu próximo?

XV Domingo do Tempo Comum
Ano C

Quem é o meu próximo?
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XV Domingo do Tempo Comum
(Quem é o meu próximo?)

1.ª Leit. – Deut 30, 10-14;
Salmo 18 B, 8. 9. 10. 11 (R. 9a);
2.ª Leit. – Col 1, 15-20;
Evangelho – Lc 10, 25-37.

A liturgia deste Domingo procura definir o caminho para encontrar a
vida eterna. É no amor a Deus e aos outros – dizem os textos que nos são
propostos – que encontramos a vida em plenitude.

O Evangelho sugere que essa vida plena não está no cumprimento de
determinados ritos, mas no amor (a Deus e aos irmãos). Como exemplo, apre-
senta-se a figura de um samaritano – um herege, um infiel, segundo os padrões
judaicos, mas que é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão caído
na berma da estrada. “Vai e faz o mesmo” – diz Jesus a cada um dos que o
querem seguir no caminho da vida plena.

A primeira leitura reflecte, sobretudo, sobre a questão do amor a Deus.
Convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e a amá-lo de todo o
coração. Como? Escutando a sua voz no íntimo do coração e percorrendo o
caminho dos seus mandamentos.

Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como
a referência fundamental, como o centro à volta do qual se constrói a história e
a vida de cada crente. O texto foge, um tanto, à temática geral das outras duas
leituras; no entanto, a catequese sobre a centralidade de Cristo leva-nos a pen-
sar na importância do que ele nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro
a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-lo atentamente e fazer do amor
a Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa caminhada.
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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 nosso Deus,
que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade
para poderem voltar ao bom caminho,
concedei a quantos se declaram cristãos
que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome,
sigam fielmente as exigências da sua fé.
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 Deuteronómio (Deut 30, 10-14)

"Esta palavra está perto de ti, para que a possas pôr em prática"

Moisés falou ao povo, dizendo:
«Escutarás a voz do Senhor teu Deus,
cumprindo os seus preceitos e mandamentos
que estão escritos no Livro da Lei,
e converter-te-ás ao Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Este mandamento que hoje te imponho
não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance.
Não está no céu, para que precises de dizer:
‘Quem irá por nós subir ao céu,
para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’.
Não está para além dos mares,
para que precises de dizer:
‘Quem irá por nós transpor os mares,
para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’.
Esta palavra está perto de ti,
está na tua boca e no teu coração,
para que a possas pôr em prática».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 68 (69), 14.17.30-31.33-34.36ab.37 (R. cf. 33)

Refrão: Procurai, pobres, o Senhor.

A Vós, Senhor, elevo a minha súplica,
pela vossa imensa bondade respondei-me.
Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça,
voltai-Vos para mim pela vossa grande misericórdia.

Eu sou pobre e miserável:
defendei-me com a vossa protecção.
Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos.

Deus protegerá Sião,
reconstruirá as cidades de Judá.
Os seus servos a receberão em herança
e nela hão-de morar os que amam o seu nome.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 1, 15-20)

"Por Ele e para Ele tudo foi criado"

Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível,
o Primogénito de toda a criatura;
porque n’Ele foram criadas todas as coisas
no céu e na terra, visíveis e invisíveis,
Tronos e Dominações, Principados e Potestades:
por Ele e para Ele tudo foi criado.
Ele é anterior a todas as coisas
e n’Ele tudo subsiste.
Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo.
Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos;
em tudo Ele tem o primeiro lugar.
Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude
e por Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas,
estabelecendo a paz,
pelo sangue da sua cruz,
com todas as criaturas na terra e nos céus.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Jo 6,63c.68c)

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

As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida:
Vós tendes palavras de vida eterna.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 10, 25-37)

"Quem é o meu próximo?"

Naquele tempo,
levantou-se um doutor da lei
e perguntou a Jesus para O experimentar:
«Mestre,
que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?»
Jesus disse-lhe:
«Que está escrito na lei? Como lês tu?»
Ele respondeu:
«Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento;
e ao próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe Jesus:
«Respondeste bem. Faz isso e viverás».
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
«E quem é o meu próximo?»
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores.
Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no
e foram-se embora, deixando-o meio morto.
Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote;
viu-o e passou adiante.
Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar,
viu-o e passou adiante.
Mas um samaritano, que ia de viagem,
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão.
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria montada,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
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No dia seguinte, tirou duas moedas,
deu-as ao estalajadeiro e disse:
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais
eu to pagarei quando voltar’.
Qual destes três te parece ter sido o próximo
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?»
O doutor da lei respondeu:
«O que teve compaixão dele».
Disse-lhe Jesus:
«Então vai e faz o mesmo».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Palavra de Deus proposta neste Domingo é surpreendente. Tudo começa

com uma pergunta que, apesar de mal intencionada, é válida, necessária, sempre
urgente; pergunta que brota do mais profundo da nossa angústia: “Que hei-
de fazer para receber como herança a vida eterna? Como devo viver
para viver de verdade, para que minha vida valha a pena e não seja
uma paixão inútil?” Apesar do mundo que nos procura distrair dessa pergunta,
não há como sufocá-la, como fazer de conta que ela não perturba o nosso
coração! Pelo amor de Deus, responda o mundo tão animado e cheio de
distrações: onde está a felicidade duradoura? Onde está a vida, a realização
plena da existência? Que caminho seguir, para ser feliz de verdade?

Jesus indica o caminho: “O que está escrito na Torah, na Lei? Como a
lês?” – Aqui, há algo de muito importante. Jesus está a falar com um escriba
judeu; por isso, manda-o à Lei de Moisés. Uma coisa ele quer deixar clara: a
vida não está no homem, mas na vontade de Deus! O homem só será feliz, só
encontrará a vida se procurar lealmente a vontade de Deus. Por isso, no
Salmo 118, o Salmista pede, de modo comovente: “Sou apenas peregrino
sobre a terra; não escondais de mim a Vossa Lei!” Perder de vista o projeto
de Deus para nós, é perder de vista a própria vida, o sentido da existência!
Não esqueçamos, para não sermos enganados: fechados à vontade de Deus,
não encontraremos a realização verdadeira! E este é o drama do mundo atual,
que se julga de maior idade e, portanto, independente de Deus. Na verdade, é
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um mundo ateu, porque é um mundo autossuficiente, que só confia de verdade
na sua filosofia, na sua tecnologia, na sua racionalidade pagã e na sua moral
fechada ao Infinito!

Pelo contrário, Jesus força-nos a abrir o coração para o Alto, para o
Altíssimo; convida-nos a respirar fundo o ar novo e puro, que brota das narinas
de Deus e dá novo alento ao ser humano cansado e envelhecido pelo pecado!
"Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma,
com toda a tua força e com toda a tua inteligência". Esta abertura para Deus
dilata e realiza o coração humano, que foi criado para dar e receber amor,
amor na relação com Deus, que desemboca generoso, no amor em relação
aos outros: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. – “Faz isso e viverás!”
Os filósofos ateus dos séculos XIX e XX – de Feuerbach a Sartre – gostavam
de insistir que Deus escraviza o homem, desumaniza a humanidade, impedindo-a
de ser ela própria, de ser feliz. É mentira! É um triste mal-entendido! A
verdadeira abertura para Deus faz-nos crescer, faz-nos superar os nossos
limites, lança-nos de verdade na relação com Deus e compromete-nos com os
outros! Os mandamentos de Deus realizam o mais profundo anseio do nosso
coração, que é a vida: “Converte-te ao Senhor, teu Deus, com todo o teu
coração e com toda a tua alma! Na verdade, o mandamento que hoje te
dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance!” O próprio Deus
deu-nos o desejo e a capacidade de amar ao criar-nos à sua imagem e
semelhança!

Jesus insiste ainda em algo muito importante: a nossa relação com Deus,
se é verdadeira, deve abrir-nos aos irmãos: “Quem é o meu próximo?” – A
resposta de Jesus é clara: o nosso próximo são aqueles que a vida fez próximos
de nós. O nosso próximo são os próximos! Ou os amamos de verdade, ou não
há próximo para amar. O próximo tornar-se-ia uma ideia abstrata e sem valor
algum. Não esqueçamos: o próximo tem rosto, tem cheiro, tem problemas e,
às vezes, incomoda-nos, atrapalha-nos, desafia-nos, causa-nos raiva e
contradição. É a este próximo, concreto como uma rocha, que eu devo amar!
Mas, atenção: um judeu deve amar o próximo como a si mesmo: é isto que
está escrito na Lei. Um cristão, não! Ele deve amar o próximo como Jesus:
até dar a vida: “Amai-vos como eu vos amei. Dei-vos o exemplo para que,
como eu vos fiz, façais vós também!” (Jo 13,34.15).

Recordemos que o próprio Senhor deu-nos o exemplo; Ele mesmo fez-se
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próximo de nós: sendo Deus fez-se homem, veio viver a nossa aventura, partilhar
a nossa sorte, para nos dar a sua vida: “Cristo é a imagem do Deus invisível...
porque Deus quis habitar n'Ele com toda a sua plenitude”. Ele não viu a
nossa miséria de longe, não nos amou à distância: desceu e veio viver a nossa
vida, fazendo-se Deus-conosco! Por isso, Ele é o verdadeiro Bom Samaritano,
o verdadeiro modelo daquele que "se faz próximo" do próximo: viu-nos à
margem do caminho da vida; viu-nos roubados e despojados da nossa dignidade
de imagem de Deus; viu-nos totalmente perdidos... Ele compadeceu-se de
nós, desceu à nossa miséria, fez-se homem, para nos curar e elevar. N'Ele, se
revela a plenitude do amor a Deus e aos outros: “Deus quis por Ele reconciliar
consigo todos os seres que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo
sangue da sua cruz”. Então, só em Cristo, encontramos a vida verdadeira e
a realização pela qual tanto almejamos. Só ele nos reconcilia com Deus e no
abre uns para os outros, aproximando-nos no seu amor!

Quando os cristãos não conseguem viver isto, quando não conseguimos
deixar que esta realidade maravilhosa transpareça, é porque estamos a ser
infiéis, estamos a ser uma caricatura de discípulos de Jesus. Que
responsabilidade a nossa! Saiamos daqui, hoje, com esta pergunta: quem são
os meus próximos? Que tenho feito com eles? Pensemos em Jesus que veio
ser próximo, e ainda se faz próximo hoje, em cada Eucaristia. Pensemos n'Ele,
que nos diz: “Então vai e faz o mesmo!”

Oração Universal
Pres. – Caríssimos irmãos e irmãs:

Alarguemos os horizontes da nossa oração
a todos os filhos de Deus e a todos os homens
que procuram respostas para as suas dúvidas
e peçamos fervorosamente:

«Mostrai-nos, Senhor, o Vosso amor»
1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,

para que descubram a plenitude do amor de Deus
e sejam fiéis à missão que Jesus lhes confiou,
oremos ao Senhor.
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2. Pelos que crêem em Deus,
para que, pela rectidão e sinceridade da sua vida,
cheguem ao conhecimento do Senhor que os ama,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que são roubados, espancados e maltratados,
e por todas as pessoas feridas em acidentes,
para que encontrem um bom samaritano no seu caminho,
oremos ao Senhor.

4. Pelos homens e mulheres agonizantes,
para que, unidos à Paixão redentora de Cristo,
cheguem purificados diante de Deus,
oremos ao Senhor.

5. Por nós mesmos que celebramos a Eucaristia,
para que o Senhor nos dê a graça de O procurar
e de cantarmos eternamente os seus louvores,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, Pai santo,
dai-nos a graça de cumprir os mandamentos
que imprimistes no coração humano
e não deixeis que jamais nos esqueçamos
de ver em cada homem o nosso próximo.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, que deve ser acompanhado por um cântico,

seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 111.
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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 Pão da vida.

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 da vossa Igreja em oração

e concedei aos fiéis que os vão receber
a graça de crescerem na santidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.
V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: É nosso dever, é nossa salvação.



— 108 —

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele que foi condenado e odiado,
apesar de inocente, e que a todos perdoou.
Ele que tomou sobre Si os nossos pecados
e os cura com o seu perdão.
Ele que foi flagelado,
caído como morto no caminho do Calvário,
e que apenas Simão de Cirene
socorreu e ajudou a levar a cruz.
Ele que Se debruçou sobre as nossas misérias,
e quer salvar-nos delas.
Ele que conheceu a sorte
do homem abandonado na cruz, odiado de todos.
Ele que, morto, ressuscitou
e ainda hoje, como bom samaritano,
vem ao encontro de todos os homens
atribulados no corpo ou no espírito
e derrama sobre as suas feridas
o óleo da consolação e o vinho da esperança.
É por isso que, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:

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.
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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:

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,
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que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de 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.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa N...
e o nosso Arcebispo N...,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.

Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja
seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo novo.
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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, pecadores,
a 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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
dos nossos medos e dos nossos formalismos.
Dai-nos um amor verdadeiro ao nosso próximo,
para sermos Vossos fiéis seguidores,
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,
tornai-nos próximos uns dos outros,
como Vós o sois de todos.
Disponde o nosso coração a construir a Vossa paz,
socorrendo todos os que se cruzam connosco,
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,
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.
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Momento orante após a Comunhão
Jesus, qual Bom Samaritano, vem ao nosso encontro e oferece-se na

Eucaristia. Mas ainda hoje, muitas vezes, O encontramos abandonado ao longo
de nosso caminho... O Seu nome é Jesus.

Seu nome é Jesus Cristo, e passa fome
E grita pela boca dos famintos
E a gente quando o vê passa adiante,
Às vezes p’ra chegar depressa à igreja.

O Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa
E dorme pelas beiras das calçadas
E a gente quando O vê aperta o passo
E diz que ele dormiu embriagado.

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto
e vive mendigando um subemprego.
E a gente quando O vê diz: “É um malandro,
melhor que trabalhasse e não pedisse”.

Seu nome é Jesus Cristo e está afastado
das redes sociais e das igrejas
porque d’Ele fizeram um rei potente,
enquanto que Ele vive com o pobre.

Seu nome é Jesus Cristo e está doente
e vive atrás das grades da cadeia.
E nós tão raramente vamos vê-l’O,
dizemos que ele é um marginal.

Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento
por um mundo de amor e de justiça;
mas logo que contesta pela paz
a ordem o obriga a ser de guerra.

Seu nome é Jesus Cristo e é difamado,
e vive nos imundos lugares asfastados,
pois muitos expulsam-n’O da cidade
Com medo de Lhe estender a mão humana.

Seu nome é Jesus Cristo e é todo o homem
que vive neste mundo ou quer viver,
pois para Ele não existem mais fronteiras:
Só quer fazer de nós todos irmãos que se amam.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa,

humildemente Vos suplicamos:
sempre que celebramos estes mistérios,
aumentai em nós os frutos da salvação.
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.

No caminho da nossa semana procuremos inventar
a nossa relação com os irmãos reencontrados:
Evitar? Ignorar? Aproximar-se?
Quem será o nosso próximo?
Mas sobretudo, de quem nos tornaremos nós o próximo?
De quem nos vamos aproximar concretamente
para pôr em ação este convite a amar?

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




