
X Domingo do Tempo Comum – Ano C

Festa do Pai Nosso

O Senhor da VidaO Senhor da Vida



X Domingo do Tempo Comum
(O Senhor da Vida)

1.ª Leit. – 1 Reis 17, 17-24; 
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. –  Gal 1, 11-19
Evangelho – Lc 7, 11-17.

A dimensão profética percorre a liturgia da Palavra deste domin-
go, em Elias, o profeta da esperança e da vida, em Paulo, o profeta do 
Evangelho recebido de Deus, e, particularmente, em Jesus, o grande 
profeta que visita o seu povo em atitude de total oblação.

A primeira leitura apresenta-nos a figura da mulher de Sarepta, 
que significa a perda da esperança e o sentimento de derrota e de pro-
cura de um culpado, e a figura do profeta Elias, que acredita no Deus 
da vida, que não abandona o homem ao poder da morte, ressuscitando 
o filho da viúva.

No Evangelho, temos a revelação de Deus expressa na atitude 
de piedade e compaixão de Jesus no milagre da ressurreição do filho 
da viúva. Deus visita o seu povo em Jesus, “um grande profeta”, re-
alizando o reino pela ressurreição, oferecendo a sua vida e dando-lhe 
pleno sentido.

Na segunda leitura, acolhemos a absoluta gratuidade da con-
versão de Paulo, para quem o Evangelho é uma força vital e criadora, 
que produz o que anuncia; a sua força é Deus. É uma força vital, uma 
dinâmica profética que ele recebeu directamente de Deus.
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Ambientação
Senhora e Deus Pai (voz off)

Frente ao altar uma Senhora a caminhar…
Senhora – Hoje estou com muita pressa, vou rezar rápido este Pai 

Nosso porque tenho muito que fazer! (de joelhos) - “Pai nosso 
que estais nos céus…”

Deus – Sim minha filha, o que queres?
Senhora – Ai! Estou a rezar o Pai Nosso, não me interrompa, que estou 

com pressa!
Deus – Mas tu chamaste-me?
Senhora – Eu!? Bem, eu nem estava a pensar em Vós, Senhor! Eu só 

estava a rezar! Bem, deixe-me continuar que estou com pressa.
Deus – Não seja por isso. Como Me chamaste pensei que querias falar 

Comigo! Posso ajudar-te em alguma coisa?
Senhora – Não, não! Nada de especial, obrigada! Estou só a rezar! 

Não preciso de nada. Deixe-me continuar. “ Santificado seja o 
Vosso Nome…”

Deus – Eu gostava de saber se o Meu Nome tem, realmente, impor-
tância na tua vida… chamas-Me tantas vezes! Tens consciência 
das vezes que chamas por Mim?

Senhora – É! Mais ou menos! Mas, por favor, vá lá, deixe-me acabar a 
minha oração…já estou tão atrasada! “Venha a nós o Vosso Reino, 
seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu.”

Deus – Sim, estou a ouvir-te aqui do céu; mas podes dizer-Me o 
que fazes tu para que o Meu Reino aconteça, aí no meio dos 
teus irmãos? Diz-me: preocupas-te mesmo, em fazer a minha 
vontade?

Senhora – Bem, eu de vez em quando vou à Missa e até ponho umas 
moedinhas no cestinho! Quando tenho tempo rezo de manhã e à 
noite. E às vezes até dou uma esmolita aos pobres, se bem, que 
nem sempre me apeteça!

Deus – É isso que tu chamas “fazer a minha vontade na Terra”? Achas 
que quero alguma coisa por obrigação, ou será que prefiro que 
ajudes os teus irmãos necessitados com todo o teu coração?! 
O que me agrada é que ajudes os que sofrem, que animes os 
tristes e os desesperados, que visites os doentes e os presos, que 
ajudes a resolver os problemas da tua comunidade; mas que 
faças tudo isso por amor a Mim e ao teu próximo.

Senhora – Certo, certo… mas muitas dessas coisas não têm nada a ver 



comigo! É mais com o governo, com os políticos, olhe; com os 
padres e com as freiras! Enfim, não é comigo.

  Mas, desculpe lá, meu Deus tudo isto está a atrapalhar a minha 
oração. Eu vou continuar porque daqui a pouco com tanta con-
versa até me esqueço onde ia!!

Deus – Desculpa! Eu pensei que a tua oração era sincera. Que querias, 
realmente, que a minha vontade se fizesse entre vós! Pensei 
que eras sincera e honesta quando falas Comigo! Mas… tudo 
bem… podes continuar.

Senhora – “O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai…”
Deus – Acabo de ouvir outro pedido teu: pão para cada dia! Mas 

diz-me: estás a pedir, apenas, para ti, ou também para os mi-
lhões de famintos de toda a Terra?  Parece-me que até tens 
feito dieta; estás preocupada com o teu peso e, por vezes, até 
desperdiças o pão que Te dou… enquanto tantos irmãos teus 
morrem à fome.

Senhora – Ufa! Está difícil rezar, hoje, este Pai Nosso! Assim, nunca 
mais acabo e tenho tanto que fazer! Até perco a devoção! Vou 
continuar e veja lá, Senhor, se não me interrompe mais! “Perdoai 
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido…”

Deus – Perdoa se te interrompo mais uma vez. Eu ouço o teu pedido 
de perdão, mas, antes, tenho de te apresentar os nomes das 
pessoas a quem tu tens que perdoar, respeitar e amar. Tu estás 
a condicionar o teu perdão… aqui estão os nomes…

Senhora – Ai! Essa não! Eu queria ver, Senhor, se Lhe tivessem feito 
o que me fizeram a mim e se o Senhor conhecesse bem essas 
pessoas! Eu queria ver! E mais, se eu lhes perdoar e voltar a ser 
amiga delas, que tanto me ofenderam, o que vão dizer os outros?! 
Como vai ficar a minha imagem? Ah!

Deus – E Eu? Há quantos anos te estou a perdoar a ti e aos teus 
irmãos? E quantas vezes tu Me ofendes-te? Foram tantas as 
ofensas que o Meu Filho morreu, por elas! Pensa nisso!!!

Senhora – Pois, eu entendo, mas não sei bem o que fazer. Vós sois 
muito radical, Senhor. Depois, vou pensar melhor nisso. Agora 
deixe-me acabar a minha oraçãozita” …não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal…”

Deus – Muito bem! Gostei do teu pedido. Que eu te livre de todo o 
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mal. Pois é o que farei; mas diz-me: que ambientes frequentas, 
que ideias alimentas, que ações praticas?

Senhora – Ai! Afinal, o que é que o Senhor quer saber, desta vez?
Deus – Quero saber como fazes tu para aprofundares a tua fé? Para 

crescer a tua esperança? Como está o teu amor pelo teu pró-
ximo, pelos teus irmãos mais necessitados? Brota do fundo do 
teu coração, ou é, apenas, uma fachada?

Momento de silêncio
Senhora – Bom, meu querido Deus: esta foi a oração mais difícil de 

toda a minha vida. Eu nunca tinha rezado de verdade o Pai Nosso. 
Só dizia umas palavras! Obrigada, meu Deus e meu Pai, porque 
me ensinaste a rezar com o coração e não apenas com a cabeça; 
porque me ensinaste o sentido das palavras que o Vosso Filho 
Jesus nos ensinou.

  Obrigada, porque Vos pude ouvir, porque a minha oração deixou 
de ser monólogo e passou a ser diálogo

  Obrigada, Senhor. Agora eu sei rezar o Pai Nosso.
Deus –  Eu te abençoo-o.

Cântico de Entrada (com gestos)

Em nome do Pai,
em nome do Filho,
em nome do Espírito Santo,
estamos aqui,

  Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
  estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
  Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
  e aclamar Deus Trino de Amor.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Meninos e Meninas,
 lembram-se de Jesus vos ter dito
 que onde estiveram dois ou três reunidos em Seu nome,
 Ele está no meio deles?
 Pois bem, hoje e aqui, somos muitos mais que dois ou três.
 Além de vós estão os vossos pais e familiares,
 e muitas outras pessoas, amigas de Jesus como vós.
 Todos juntos somos a Igreja de Cristo, 
 ou a familia de Deus.
 Todos rezámos a Deus nosso Pai,
 e por isso, somos todos irmãos e irmãs.
 Hoje queremos fazer festa convosco,
 a Festa do Pai Nosso,
 porque vós, durante o ano, aprendeste
 a oração mais bonita que temos.
 Para sermos mais amigos de Jesus,
	 verdadeiros	filhos	de	Deus	e	amigos	uns	dos	outros,
 peçamos perdão das nossas maldades, dos nossos pecados.

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.
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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...

Oração Colecta
Pres. – Deus, fonte de todo o bem,
 ensinai-nos com a vossa inspiração 
 a pensar o que é recto
 e ajudai-nos com a vossa providência 
 a pô-lo em prática.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Catequista – Chegou o momento em que vamos escutar a Palavra de 

Deus que se encontra escrita no grande livro Sagrado que cha-
mamos de Bíblia, tal como aconteceu nas nossas catequeses ao 
longo do ano.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis   (1 Reis 17, 17-24)
“Aqui tens o teu filho vivo”

Naqueles dias,
caiu	doente	o	filho	da	viúva	de	Sarepta
e a enfermidade foi tão grave que ele morreu.
Então a mãe disse a Elias:
«Que tens tu a ver comigo, homem de Deus?
Vieste a minha casa lembrar-me os meus pecados
e	causar	a	morte	do	meu	filho?»
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Elias respondeu-lhe:
«Dá-me	o	teu	filho».
Tomando-o dos braços da mãe,
levou-o ao quarto de cima, onde dormia,
e deitou-o no seu próprio leito.
Depois, invocou o Senhor, dizendo:
«Senhor, meu Deus,
quereis	ser	também	rigoroso	para	com	esta	viúva,
que me hospeda em sua casa,
a	ponto	de	fazerdes	morrer	o	seu	filho?»
Elias estendeu-se três vezes sobre o menino
e clamou de novo ao Senhor:
«Senhor, meu Deus,
fazei	que	a	alma	deste	menino	volte	a	entrar	nele».
O senhor escutou a voz de Elias:
a alma do menino voltou a entrar nele
e o menino recuperou a vida.
Elias tomou o menino,
desceu do quarto para dentro da casa
e entregou-o à mãe, dizendo:
«Aqui	tens	o	teu	filho	vivo».
Então a mulher exclamou:
«Agora vejo que és um homem de Deus
e que se encontra verdadeiramente nos teus lábios
a	palavra	do	Senhor».
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b (R. 2a)
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Refrão: Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. 

Eu	Vos	glorifico,	Senhor,	porque	me	salvastes
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me	para	não	descer	ao	túmulo.

Cantai	salmos	ao	Senhor,	vós	os	seus	fiéis,
e dai graças ao seu nome santo.
A sua ira dura apenas um momento
e a sua benevolência a vida inteira.

Ao cair da noite vêm as lágrimas
e ao amanhecer volta a alegria.
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,
Senhor, sede vós o meu auxílio.
Vós	convertestes	em	júbilo	o	meu	pranto:
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
(Gal 1, 11-19)

“Deus quis revelar em mim o seu Filho 
para que eu O anunciasse aos gentios”

Quero que saibais, irmãos:
O Evangelho anunciado por mim
não é de inspiração humana,
porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem,
mas por uma revelação de Jesus Cristo.
Certamente ouvistes falar 
do meu proceder outrora no judaísmo
e como perseguia terrivelmente a Igreja de Deus
e procurava destruí-la.
Fazia mais progressos no judaísmo
do que muitos dos meus compatriotas da mesma idade,
por ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais.
Mas quando Aquele que me destinou desde o seio materno
e me chamou pela sua graça,
Se dignou revelar em mim o seu Filho
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para que eu O anunciasse aos gentios,
decididamente não consultei a carne e o sangue,
nem subi a Jerusalém
para ir ter com os que foram Apóstolos antes de mim;
mas retirei-me para a Arábia
e depois voltei a Damasco.
Três anos mais tarde,
subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro
e	fiquei	junto	dele	quinze	dias.
Não vi nenhum dos Apóstolos,
a não ser Tiago, irmão do Senhor.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 7,16)

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

 Apareceu no meio de nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 7, 11-17)

“Jovem, Eu te digo: levanta-te”

Naquele tempo,
dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim;
iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade,
levavam um defunto a sepultar,
filho	único	de	sua	mãe,	que	era	viúva.
Vinha com ela muita gente da cidade.
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe:
«Não	chores».
Jesus aproximou-Se e tocou no caixão;
e os que o transportavam pararam.
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Disse Jesus:
«Jovem,	Eu	te	ordeno:	levanta-te».
O morto sentou-se e começou a falar;
e Jesus entregou-o à sua mãe.
Todos se encheram de temor
e davam glória a Deus, dizendo:
«Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus	visitou	o	seu	povo».
E a fama deste acontecimento
espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Liturgia de hoje mostra que Deus é SENHOR DA VIDA. 
Ele VISITA o seu povo e liberta-o do pecado e do sofrimento.
As Leituras bíblicas ilustram essa verdade: DUAS VIÚVAS, 

que perderam seus filhos, foram consoladas por Deus,  através da obra 
salvadora dos seus enviados.

Na 1.ª Leitura, temos a Viúva de Sarepta: (1Rs 17,17-24)
O Profeta Elias recebe, em Sarepta, hospedagem na casa de uma 

viúva. O filho dessa mulher adoece gravemente e morre. Ela sente-se 
duplamente angustiada: pela perda do filho e por se considerar cul-
pada da morte. Elias toma o menino nos braços, leva-o para o andar 
superior, onde implora a Deus e lhe comunica novamente a vida. De 
seguida, desce e restitui-o, com vida, à mãe. É a primeira ressurreição 
encontrada na Bíblia.

Diante da morte, Elias e a mulher têm atitudes diferentes: ela 
perde a esperança, sente-se derrotada e procura um culpado. O profeta, 
ao contrário, acredita no Deus da vida, que não abandona o homem ao 
poder da morte.

Diante de uma morte inexplicável, ou de uma desgraça, ainda 
hoje, muitos falam de “castigos de Deus” e acham que Deus manda 
doenças para punir os pecados. Outros recorrem a adivinhos para des-
cobrir o culpado. Quem se comporta assim não tem fé no Deus da Vida. 
Deus é bom e quer a vida e a felicidade de todos.

Na 2.ª Leitura, São Paulo defende-se de acusações recebidas. O 
Evangelho, que ele anuncia, não o aprendeu dos homens, mas recebeu-o 
por revelação do próprio Cristo. (Gl 1,11-19)
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No Evangelho, temos a Viúva de Naim, onde Lucas descreve um 
grande acontecimento humano: o encontro da Morte e da Vida.

Dois cortejos se aproximam pelos caminhos de Naim:
– Um é formado por Jesus e os seus discípulos. O outro formado por 

uma mãe viúva e os seus amigos, que levam um féretro para a sepultura.
– Um é precedido por Jesus, o ressuscitado, o vencedor da morte. 

O outro é precedido por um cadáver.
– Um representa a comunidade cristã radiante de alegria junto do 

seu “Senhor”, que a conduz à vida. O outro é símbolo da humanidade 
que ainda não encontrou Cristo: está a caminho do campo santo e vê a 
morte como uma derrota irreversível.

Os dois cortejos encontram-se:
O “Senhor” compadece-se da mãe viúva (que representa toda a 

humanidade abatida e desesperada), interrompe a caminhada para a mor-
te e diz para a Mãe: “não chores mais”; e para o Filho: “Levanta-te.”

O que Ele faz é sinal da presença de Deus:
O pranto torna-se um canto de alegria, os dois grupos unem-se 

num único brado de entusiasmo, e todos glorificam o Senhor, excla-
mando: “Um grande profeta surgiu entre nós. Deus VISITOU o seu 
povo”. 

A grande novidade não foi adiar a morte por alguns anos, mas 
o que o facto encerra: a morte foi vencida... Jesus é o SENHOR DA 
VIDA. Ele não abandona o homem nas garras da morte, mas ressuscita-o 
para que viva para sempre.

Esta cena repete-se todos os dias: há grandes cortejos cheios de 
mortos, de mortos que andam e se movem, mas não têm vida: é o grande 
cortejo dos desempregados, dos drogados, dos analfabetos, dos sem-teto, 
dos terroristas, dos enfermos, dos inválidos... Cortejo que passa todos os 
dias ao nosso lado e não nos damos conta. Ao encontro dele pode e deve 
ir outro cortejo, formado por pessoas cheias de vida que acompanham 
Cristo, comprometidas em responder à morte com a vida.

Em que cortejo estamos?
Que respostas damos aos que caminham no cortejo da morte?
O poder de Jesus não se esgotou. Ele continua nas mãos dos 

seus discípulos, que devem continuar a Sua obra salvadora. E eu, e tu, 
podemos ser um deles...

A Igreja lembra-nos que devemos ser: “Discípulos e Missionários 
de Cristo, para que n’Ele os povos tenham VIDA”.

Diante do milagre, o POVO exclamou: «Apareceu no meio de 
nós um grande profeta; Deus visitou o seu povo».. Será que poderá 
contar conosco?
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:
 Peçamos ao Senhor
 que nos levante do pecado
 e nos ensine a viver na sua graça,
 fazendo subir até Ele a nossa oração
 e dizendo: «Lembrai-Vos, Senhor, do Vosso Povo».

1.  Para que o nosso arcebispo N...e os nossos presbíteros e diáco-
nos

 sejam servidores fiéis do Evangelho de Cristo,
 dos seus sacramentos e da sua caridade,
 oremos, irmãos.

2. Para que os cristãos de todas as Igrejas e comunidades
 testemunhem a sua fé na ressurreição
 e peçam uns para os outros a graça da salvação,
 oremos, irmãos.

3. Para que os órfãos, as viúvas e os abandonados
 sintam a presença de Jesus Cristo perto de si
 e a Ele se entreguem de todo o coração,
 oremos, irmãos.

4. Para que todos os baptizados da nossa paróquia
 reconheçam o Senhor que visita o seu povo
 e está no meio de nós reunidos em assembleia,
 oremos, irmãos.

5. Para que Deus dê a bem-aventurança eterna
 aos nossos familiares e amigos que partiram deste mundo
 e enxugue as lágrimas de todos os que os choram,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, Deus da vida e da alegria,
 escutai as nossas orações
 e dai-nos a graça de poder louvar-Vos,
 porque nos salvais do pecado
 e nos ressuscitais da morte.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Oração Universal (alternativa na Festa do Pai Nosso)

Pres. – Irmãos caríssimos:
 Jesus subiu hoje ao Céu, para junto do Pai,
 sem deixar de estar connosco na terra.
	 Por	Ele,	nosso	único	Mediador,
 vamos elevar ao Pai celeste
	 as	nossas	orações	e	as	nossas	súplicas.
 O Seu Espírito, que nos habita desde o Baptismo, 
 faz brotar dos nossos corações,
 sete pedidos, que são sete bênçãos. 
 As três primeiras 
 atraem-nos para a glória do Pai;
	 as	quatro	últimas,	
	 entregam	a	nossa	miséria	à	sua	graça».
 A cada prece respondemos cantando: 

  Pai, Pai, Pai... Pai Nosso que estais nos Céus
1: Sacerdote; 2: Assembleia de Pais, crianças e catequistas

1.  Pai Nosso que estais nos Céus!
2. Estais nos céus e fazeis de nós a vossa morada. 
 Ninguém é tão grande, tão bom e tão Pai, como Vós, ó Deus.   
1. Pai Nosso, santificado	seja	o	vosso	nome...
2. Que sejais louvado, ó Pai do Céu, 
 pelos vossos filhos espalhados pelo mundo inteiro!   
1. Pai Nosso, venha a nós o vosso Reino...
2. Que os corações de todos os homens e mulheres 
 tenham desejos de liberdade, de amor, de paz, e de perdão.   
1. Pai Nosso, seja feita a vossa vontade
 assim na terra como no Céu...
2. Que seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa 
 e que todos os homens se salvem
 e cheguem ao conhecimento da verdade.   

  Pai, Pai, Pai... Pai Nosso que estais nos Céus 
1. Pai Nosso, o Pão-nosso de cada dia nos dai hoje...
2. Dai-nos, o pão, fruto da terra e do trabalho do homem; 
 dai-nos também o Pão que nos faz viver eternamente; 
 ensinai-nos a partilhar do nosso alimento.
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1. Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas 
 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido...
2. Perdoai-nos e fazei de nós pessoas amáveis 
 que constroem a amizade e a paz.

1. Pai Nosso,  não nos deixeis cair em tentação! 
2. Dai-nos força porque somos fracos. 
 E precisamos de quem nos guie.

1. Pai Nosso, livrai-nos do mal!
2. Dai-nos pressa e coragem para fugir do mal.

  Pai, Pai, Pai... Pai Nosso que estais nos Céus

Pres. – Senhor, Deus da vida e da alegria,
 escutai as nossas orações
 e dai-nos a graça de poder louvar-Vos,
 porque nos salvais do pecado
 e nos ressuscitais da morte.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

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.
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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 com bondade, Senhor,
 para os dons que apresentamos ao vosso altar
 e fazei que esta oblação Vos seja agradável
 e aumente em nós a caridade. 
 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.
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, 
 Mestre da vida e Senhor do universo que criastes.
 A vossa Providência nos governa, 
 nos defende e nos mantém na vida.
 A vossa bondade visita o vosso povo, 
 através das estações do ano, 
 do sol, da chuva, das vossas bênçãos sobre a terra;
 Através dos vossos profetas, 
 mensageiros da vossa palavra,
 que nos indica os impasses que levam à morte 
 e os caminhos que levam à vida.
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 A vossa bondade visita o vosso povo, 
 através do vosso Filho, homem como nós, 
 chorando com os que choram, 
 sofrendo com os que sofrem, 
 alegrando-se com os que se alegram.
 Ele que a morte pregou na cruz 
 e a pedra do sepulcro 
 parecia vencer e guardar para sempre.
 Mas Vós O trouxestes à vida, 
 fazendo nascer no nosso coração a alegria pascal,
 como prova da vitória do amor sobre o ódio, 
 do perdão sobre o pecado, da vida sobre a morte.
 É por isso que, com todo o povo de baptizados,
 e com os Anjos e os Santos
 queremos proclamar os vossos louvores, 
 cantando a uma só voz:

     Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo 
 e todas as criaturas cantam os vossos louvores, 
	 porque	dais	a	vida	e	santificais	todas	as	coisas,	
 por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, 
 com o poder do Espírito Santo; 
 e não cessais de reunir para Vós um povo 
 que de um extremo ao outro da terra 
 Vos ofereça uma oblação pura.

 Reunidos na Vossa presença,
 em comunhão com toda a Igreja,
 ao celebrarmos o primeiro dia da semana
 em que Nosso Senhor Jesus Cristo
 ressuscitou dos mortos,
 humildemente Vos suplicamos, Senhor:
	 santificai,	pelo	Espírito	Santo,
 estes dons que vos apresentamos,
 para que se convertam
 no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
 que nos mandou celebrar estes mistérios.
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 Na noite em que Ele ia ser entregue,
 tomou o pão e, dando graças,
 abençoou-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,	no	fim	da	Ceia,
 tomou o cálice, e, dando graças,
 abençoou-o e 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 paixão redentora do vosso Filho, 
 da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus, 
 e esperando a sua vinda gloriosa, 
 nós Vos oferecemos, em acção de graças, 
 este sacrifício vivo e santo. 

 Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja: 
 vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
 e fazei que, 
 alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho, 
 cheios do seu Espírito Santo, 
 sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito. 



 O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, 
	 a	fim	de	alcançarmos	a	herança	eterna,	
 em companhia dos vossos eleitos, 
 com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, 
 os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,  

 e todos os Santos, por cuja intercessão 
 esperamos sempre o vosso auxílio. 

 Por este sacrifício de reconciliação, 
 dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro; 
	 confirmai	a	vossa	Igreja	na	fé	e	na	caridade,	
 ao longo da sua peregrinação na terra, 
 com o vosso servo o Papa N..., 
 o nosso Arcebispo N..., os bispos do mundo inteiro,
 os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todo o povo por Vós redimido. 

 Atendei benignamente às preces desta família 
 que Vos dignastes reunir na vossa presença. 

 Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia, 
	 todos	os	vossos	filhos	dispersos.	

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos, 
 e de todos os que morreram na vossa amizade. 
 Acolhei-os com bondade no vosso reino, 
 onde também nós esperamos ser recebidos, 
 para vivermos com eles eternamente na 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,
 do desespero diante da morte dos outros
 e do medo da nossa própria morte.
 Dai-nos uma fé tão forte,
 na vitória da vida sobre a morte,
 enquanto 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, enviado do Pai,
  Vós prometeis a ressurreição e a vida plena
  aos que acreditam em Vós.
  Nós Vos pedimos, com fé:
  iluminai e aplanai os nossos caminhos
  para vivermos 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,
  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. – Nós Vos pedimos, Senhor,
	 que	a	acção	santificadora	deste	sacramento
 nos liberte das más inclinações
 e nos conduza a uma vida santa.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amén.

Antes da Bênção Final
Criança – Chegou agora a hora de mostrar a toda a comunidade 

que durante este ano, as nossas catequistas ensinaram o 
que queria dizer cada bocadinho da bela oração que é o 
Pai- Nosso.

Catequista – Estando Jesus em oração, em certo lugar, quando acabou, 
um dos discípulos pediu-Lhe:

Criança – Senhor, ensina-nos a rezar!
Catequista – Disse-lhes então Jesus:
     Quando rezardes dizei:
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Criança – Pai-nosso...
Catequista – quer dizer que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós.
Criança – Que estais nos Céus...
Catequista – quer dizer que Deus vê-nos sempre e está em todo o 

lado.
Criança – Santificado seja o Vosso nome...
Catequista – quer dizer que nós devemos louvar sempre a Deus porque 

Ele fez todas as coisas para nós e por isso, mais do que 
ninguém merece todo o nosso louvor.

Criança – Venha a nós o Vosso reino...
Catequista – quer dizer que nós queremos viver sempre como filhos 

de Deus e fazer parte da sua família.
Criança – Seja Feita a vossa Vontade...
Catequista – quer dizer que devemos fazer sempre a vontade de Deus 

porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Criança – Assim na terra como no Céu...
Catequista – quer dizer que devemos fazer a vontade de Deus neste 

mundo, para podermos fazer da terra um pedacinho do 
Céu.

Criança – O Pão-nosso de cada dia nos dai hoje...
Catequista – quer dizer que pedimos ao Pai do céu tudo o que nos faz 

falta para crescermos e sermos felizes.
Criança – Perdoai-nos as nossas ofensas...
Catequista – quer dizer que Deus nos pode perdoar as coisas más que 

fazermos.
Criança – Assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido...
Catequista – quer dizer que também nós devemos perdoar sempre a 

quem nos faz mal.
Criança – e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do 

mal...
Catequista – quer dizer que, às vezes, nós fazemos o mal, mas Deus 

pode ajudar-nos a não fazer o mal.
Pres. – Agora vejo que já compreendem a oração. 
   Por isso, amiguinhos, 
   vamos mostrar a toda a comunidade 
   como juntos conseguimos proclamar 
   a oração que Jesus nos ensinou: 

Reza-se e/ou canta-se o Pai Nosso
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Bênção dos Filhos
Os pais, colocando a mão direita sobre a cabeça dos Filhos, 

rezam, em jeito de bênção o «Pai Nosso» de Deus:

“Filho meu,
que estás na terra, 
preocupado, tentado, solitário, 
Eu conheço perfeitamente o teu nome. 
Eu	o	pronuncio,	como	que	santificando-o,	
porque verdadeiramente te amo. 

Não. 
Não estás só, 
mas habitado por Mim, 
e juntos construímos este reino
de que irás ser o herdeiro. 

Alegra-me que faças a minha vontade 
porque a minha vontade 
é o que te faz mais feliz. 
Conta sempre comigo 
e terás o pão para hoje, não te preocupes; 
Só te peço que o saibas repartir com o teu irmão. 

Tem a certeza de que perdoo todas as tuas ofensas 
antes mesmo de as cometeres; 
por isso peço-te que faças o mesmo 
àqueles que te ofendem a ti. 

E, para que nunca caias em tentação, 
segura	firme	na	minha	mão	
e eu te livrarei do mal, 
pobre	e	querido	filho	meu”.



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.

O poder de Jesus não se esgotou. 
Ele continua nas mãos dos seus discípulos, 
que devem continuar a Sua obra salvadora. 
E eu, e tu, podemos ser um deles...
Diante do milagre, o POVO exclamou: 
«Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus visitou o seu povo». 
Será que Ele poderá contar conosco?

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


