
XI Domingo do Tempo Comum
Ano C



XI Domingo do Tempo Comum
(Deus ama o homem pecador)

1.ª Leit. – 2 Sam 12, 7-10. 13;Salmo – Sal 31, 1-2. 5. 7 e 11;2.ª Leit. – Gal 2, 16. 19-21Evangelho – Lc 7, 36 – 8, 3.

A Palavra de Deus, neste domingo, convida todos os cristãos a
fazer a experiência da Páscoa pela graça do perdão e pelas suas exi-
gências de resposta de amor. A resposta de amor à graça do perdão é
o tema que une todas as leituras.

Na 1.ª leitura, David reconhece o seu pecado, depois de Natã
ter proclamado os benefícios de Deus a favor do rei.

Na 2.ª leitura, Paulo afirma que o homem não é justificado pelas
obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É Cristo que vive nele.

No Evangelho, encontramos Jesus a comer em casa do fariseu
Simão. Uma mulher pecadora da cidade entra na casa e unge os pés
de Jesus com perfume.

Nas leituras de hoje, contemplamos três figuras atingidas pela
misericórdia de Deus: David, a mulher que ungiu os pés de Jesus e a
quem muito foi perdoado porque muito amou, e Paulo, que se sente
crucificado com Cristo. A David é pedida uma resposta de amor a
Deus pelo muito que Dele recebeu. A pecadora, que ungiu os pés do
Senhor, foi perdoada dos seus muitos pecados. A seguir, terá, de certe-
za, começado a seguir Jesus, pois com os Doze que acompanhavam o
Mestre havia algumas mulheres, que tinham sido curadas de espíritos
malignos e de doenças. Uma delas chamava-se Maria Madalena. E
serviam Jesus e os Apóstolos com os seus bens. Paulo faz da sua vida
de apóstolo uma resposta de fé no Filho de Deus, "que me amou e se
entregou por mim".
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Introdução feita por um Catequista
As paróquias da Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul estão

hoje em festa, porque o 4.º ano de catequese celebra a Festa da Pala-
vra. Todos queremos ser encontrados pela Palavra de Deus, como
foram encontrados os pescadores da Galileia, para vivermos mais uni-
dos a Ela.

Somos cristãos unicamente se encontramos Cristo. Certamente
Ele não se mostra a nós de um modo luminoso, como fez com São
Paulo, a caminho de Damasco, para fazer dele o apóstolo de todas as
nações. Mas podemos encontrar Jesus na leitura da Sagrada Escritu-
ra. Podemos tocar o coração de Jesus e sentir que Ele toca o nosso.

Hoje recordamos a entrega da Bíblia que aconteceu em dezem-
bro, pedindo para que Ela toque o nosso coração e guie os nossos
passos.



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.

(Dois catequistas pegam no Evangeliário aberto à frente do altar e três
crianças inclinam-se diante da Palavra de Deus e pedem perdão pelas vezes
em que não a amaram como deviam a amar …)
Criança 1 – Senhor, pelas vezes em que não escuto bem a Tua Palavra
e não deixo que Ela me oriente no Teu Caminho. Senhor perdão.
Cântico – Perdão, Senhor, perdão. Nós erramos, perdão Senhor.
Criança 2 – Cristo, a Tua Palavra é vida. Tantas vezes lhe fecho o
coração e não deixo que ela cresça em mim. Cristo misericórdia.
Cântico – Perdão, Senhor, perdão. Nós erramos, perdão Senhor.
Criança 3 – Senhor, a Tua palavra é verdade, e eu muitas vezes não
tenho fé, não acredito em Ti, nem na Tua Palavra. Perdão Senhor, perdão.
Cântico – Perdão, Senhor, perdão. Nós erramos, perdão Senhor.
Pres. – Deus todo-poderoso e Pai de ternra, perdoe as vossas

faltas e derrame no vosso coração a alegria de querer
Comunicar com Ele, através da Sua Palavra, para que a
vossa vida esteja sempre em rede com o Seu Reino de
Amor e vos conduza à vida eeterna.

Todos – Amen.
Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Pres. – Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em Vós,
atendei propício as nossas súplicas;
e, como sem Vós nada pode a fraqueza humana,
concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça,
para que as nossas vontades e acções
Vos sejam agradáveis
no cumprimento fiel dos vossos mandamentos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

(O Evangeliário mantem-se aberto à frente do Altar. Dois leitores leem o
jogral enquanto sobem os símbolos que se colocam ao lado do Evangeliário)

(sobe uma criança com uma vela acesa e coloca-se do lado direito do
Evangeliário)
 1.º Leitor – A Palavra de Deus é Luz. Seguindo a Palavra de

Deus que está na Bíblia não andaremos nas trevas
mas seremos luz para o mundo.

(sobe outra criança com uma cesta cheia de pães e coloca-se do lado es-
querdo do Evangeliário)
 2.º Leitor – A Palavra de Deus é alimento. Deus é nosso alimen-

to Não podemos viver sem comer. Também não po-
demos viver como cristãos sem a Palavra de Deus.

(sobe outra criança com um jarro de água e coloca-se do lado direito juntoda vela) 1.º Leitor – A Palavra de Deus é fonte de água pura. Sem água
ninguém vive. Busquemos na Bíblia a água que sacia
a nossa sede de Deus, de felicidade e de amor.

(sobe outra criança com um ramo de flores e coloca-se ao lado da criançaque tem o pão) 2.º Leitor – A Palavra de Deus é ressurreição e vida. Ela garan-
te-nos que um dia havemos de ressuscitar. Quem
crê em Mim, disse Jesus, ainda que esteja morto
viverá.
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(sobe outra criança, a fazer que lê a sua Bíblia e coloca-se ao lado da
criança que tem a água)
 1.º Leitor – A Palavra de Deus é força e consolação. Se alguém

um dia estiver desanimado, leia a Bíblia e encon-
trará a paz.

(sobe outra criança com um "poster" de Jesus Cristo ou uma cruz e coloca-
se ao lado da criança que tem as flores)
 2.º Leitor – A Palavra de Deus é Jesus Cristo. S. Jerónimo

disse que “desconhecer a Bíblia é desconhecer
Jesus Cristo”. Quem lê a Bíblia encontra-se com
Cristo, Caminho, Verdade e Vida.

  (No fim coloca-se o Evangeliário com os símbolos no local previamente
preparado enquanto se canta)
1. Eu vim para escutar.
Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor  (2x)
2. Eu gosto de escutar.
Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor  (2x)

Leitura do Segundo Livro de Samuel   (2 Sam 12, 7-10.13)
«O Senhor perdoou o teu pecado: Não morrerás»

Naqueles dias,
disse Nata a David:
«Assim fala o Senhor, Deus de Israel:
Ungi-te como rei de Israel
e livrei-te das mãos de Saul.
Entreguei-te a casa do teu senhor
e pus-te nos braços as suas mulheres.
Dei-te a casa de Israel e de Judá
e, se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais.
Como ousaste desprezar a palavra do Senhor,
fazendo o que é mal a seus olhos?
Mataste à espada Urias, o hitita;
tomaste como esposa a sua mulher,
depois de o teres feito passar à espada pelos amonitas.
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Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa,
porque Me desprezaste
e tomaste a mulher de Urias, o hitita,
para fazeres dela tua esposa».
Então David disse a Natã:
«Pequei contra o Senhor».
Natã respondeu-lhe:
«O Senhor perdoou o teu pecado:
Não morrerás».

Palavra do Senhor.

Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. cf. 5c)

Refrão: Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado.
Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor
não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.
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Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado.
Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos,
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor,
exultai vós todos os que sois rectos de coração.
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas

   (Gal 2, 16.19-21)
«Não sou eu que vivo: é Cristo que vive em mim»

Irmãos:
Sabemos que o homem
não é justificado pelas obras da Lei,
mas pela fé em Jesus Cristo;
por isso acreditámos em Cristo Jesus,
para sermos justificados pela fé em Cristo
e não pelas obras da Lei,
porque pelas obras da Lei ninguém é justificado.
De facto, por meio da Lei, morri para a Lei,
a fim de viver para Deus.
Com Cristo estou crucificado.
Já não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim.
Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal,
vivo animado pela fé no Filho de Deus,
que me amou e Se entregou por mim.
Não quero tornar inútil a graça de Deus,
porque, se a justificação viesse por meio da Lei,
então Cristo teria morrido em vão.

Palavra do Senhor
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(1 Jo 4,10b)
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Deus amou-nos e enviou o seu Filhocomo vítima de expiação pelos nossos pecados.
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 7, 36 – 8, 3)

«São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou»
Naquele tempo,
um fariseu convidou Jesus para comer com ele.
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
Então, uma mulher – uma pecadora que vivia na cidade –
ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro com perfume;
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito,
banhava-Lhe os pés com as lágrimas
e enxugava-lhos com os cabelos,
beijava-os e ungia-os com o perfume.
Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta,
saberia que a mulher que O toca é uma pecadora».
Jesus tomou a palavra e disse-lhe:
«Simão, tenho uma coisa a dizer-te».
Ele respondeu: «Fala, Mestre».
Jesus continuou:
«Certo credor tinha dois devedores:
um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos.
Qual deles ficará mais seu amigo?»
Respondeu Simão:
«Aquele – suponho eu – a quem mais perdoou».
Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem».

— 7 —



E voltando-Se para a mulher, disse a Simão:
«Vês esta mulher?
Entrei em tua casa e não Me deste água para os pés;
mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas
e enxugou-os com os cabelos.
Não Me deste o ósculo;
mas ela, desde que entrei,
não cessou de beijar-Me os pés.
Não Me derramaste óleo na cabeça;
mas ela ungiu-Me os pés com perfume.
Por isso te digo:
São-lhe perdoados os seus muitos pecados,
porque muito amou;
mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama».
Depois disse à mulher:
«Os teus pecados estão perdoados».
Então os convivas começaram a dizer entre si:
«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?»
Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
Depois disso, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias,
a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus.
Acompanhavam-n’O os Doze,
bem como algumas mulheres que tinham sido curadas
de espíritos malignos e de enfermidades.
Eram Maria, chamada Madalena,
de quem tinham saído sete demónios,
Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes,
Susana e muitas outras,
que serviam Jesus com os seus bens.

Palavra da Salvação

3. Eu quero entender melhor.
Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor  (2x)
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Comecemos a nossa meditação sobre a Palavra do Senhor deste
Domingo recordando a primeira e principal das Bem-aventuranças;
aquela que resume todas as demais: “Bem-aventurados os pobres de
espírito porque deles é o Reino dos Céus” (Mt 5,3).

O Evangelho de hoje afirma que “Jesus ia caminhando por
cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a Boa-nova do reino de
Deus”. Mas, que Boa-nova é esta, que Jesus pregava? Que n’Ele,
Deus se revelava como Pai cheio de amor e misericórdia, que se volta
para o homem, inclina-se em direção a ele, para acolhê-lo, perdoá-lo, e
caminhar com ele. Este anúncio requer uma decisão da nossa parte: a
conversão, isto é, um coração aberto à Boa-nova de Jesus; um coração
capaz de acolher a presença salvífica de Deus e, cheio do amor do
Senhor, abrir-se também para os outros, sobretudo para os pobres sejam
de que pobrezas forem. E por que Jesus afirma que é dos pobres o
Reino dos Céus? Esta pergunta é a chave para compreender as leituras
deste Domingo.

Quem é o pobre na Bíblia? De que pobre nos fala Jesus? Pobre
é todo aquele que se encontra numa situação extrema, situação de
fraqueza e impotência; pobre é todo aquele que se encontra numa
situação limite na vida. O gravemente doente é um pobre, o que não
tem casa e comida é um pobre, o discriminado e perseguido é um pobre,
o que se sente só e sem amor é um pobre, o que foi derrotado, o que foi
incompreendido, o que foi pisado pelo peso da existência... Notemos
que a pobreza em si não é um bem. Mas porque proclama Jesus os
pobres bem-aventurados, dizendo ser deles o Reino dos Céus? Porque
o pobre, na sua pobreza, toca o que a vida humana é realmente: precária,
débil, incerta, dependente de Deus. Normalmente, a nossa tendência é
esquecer essa realidade, procurando mil muletas, mil apoios, mil ilusões:
bens materiais, saúde, prestígio, amigos, afecto, poder... e julgamo-nos
autosuficientes, senhores de nós mesmos, perdendo a atitude de criança
simples e confiante diante de Deus. Assim, autosuficiente, ricos para
nós mesmos, não nos achamos necessitados de um Salvador, fechamo-
nos para o Reino que Jesus veio anunciar. Só o pobre pode, com toda a
verdade, tocar a debilidade da vida com toda a crueza e verdade e,
assim, os pobres têm muito mais possibilidades de se abrirem para o
Reino.
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As leituras deste Domingo ilustram-nos esta realidade. Primeiro,
a pobreza de David que, apesar de forte militarmente e rei de Israel,
não hesita em reconhecer o seu pecado com toda a humildade diante
do profeta do Senhor: “Pequei contra o Senhor” – diz o rei. David
não usa máscara, não procura justificar-se com desculpas esfarrapadas.
Reconhece-se pequeno, frágil, limitado... humilha-se diante do Senhor.
A resposta do Senhor é imediata: “O Senhor perdoou o teu pecado,
não morrerás”. Depois, as duas figuras contrapostas do Evangelho:
de um lado Simão, cheio de si, da sua própria justiça, seguro de si próprio,
julgando-se em dia com Deus e com seus preceitos e, por isso mesmo,
fechado para a misericórdia e a delicadeza para com os outros. Jesus
desmascara-o: “Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste
água para lavar os pés... Tu não me deste o beijo de saudação...
Tu não derramaste óleo na minha cabeça”. Simão, cheio de si, nunca
pensou de verdade que precisasse de um Salvador e, por isso, não foi
aberto para Jesus e para o Reino. Recebeu Jesus exteriormente, mas
não aderiu a Ele interiormente, de todo coração! Por outro lado, a mulher
pecadora, adúltera pública, derrama as lágrimas e o coração aos pés de
Jesus, com toda a simplicidade, com toda a sinceridade, do fundo de
sua miséria... Esta mulher reconhece-se pecadora, quebrada, infiel; sem
máscara nenhuma, mostra-se ao Senhor e suplica a sua misericórdia.
Por isso, pode ouvir: “Os teus pecados estão perdoados. Vai e paz!”

Só quando experimentamos, de facto, esta pobreza, podemos
verdadeiramente acolher Deus que em Jesus vem ao nosso encontro
como Salvador. Caso contrário, diremos que cremos n’Ele, mas somente
creremos de facto em nós e nas nossas mil riquezas económicas,
afetivas, sociais, psicológicas, espirituais... Assim, do alto da nossa
autosuficiência, tornamo-nos incapazes de acolher de verdade o Reino.
Não é este o drama do mundo? Com a nossa ciência, com o nosso
divertimento, com a nossa liberação total, com os nossos bens de
consumo... quem precisa de um Salvador? Temos tudo, somos ricos,
estamos bem assim e, sozinhos, bastamo-nos!

Pois bem: faz parte do núcleo da convicção cristã que não nos
bastamos, que somos pobres e, sozinhos, jamais nos realizaremos
plenamente. É o que são Paulo exprime na segunda leitura da Missa:
aos cristãos de origem judaica, ele recordava que a salvação não vem
das obras da Lei de Moisés, da nossa própria bondade, mas unicamente
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da fé em Jesus, presente de Deus, misericórdia de Deus para nós. É
esta, muitas vezes, a nossa dificuldade: compreender que somos todos
pobres diante de Deus; precisamos d’Ele, a Ele devemos abrir a nossa
mente, o nosso coração, a nossa vida. Aí, sim, o Reino de Deus começará
a acontecer e Deus em Cristo reinará de verdade na nossa vida e,
através de nós, na vida do mundo.

4. O mundo ainda vai viver.
Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor  (2x)

Pres. – Convido-vos agora, irmãos,
a renovar o vosso compromisso com Deus
presente na Sua Palavra,
reafirmando a nossa fé cantando:

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
Pres. – Credes em Deus Pai, Criador de todas as coisas,

que falou a Moisés no monte Sinai
e libertou o seu povo do Egipto,
tal como nos é revelado no livro da Sua Palavra?

Todos – Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
Pres. – Credes em Jesus Cristo, Palavra de Deus,

que nasceu da Virgem Maria,
deu a vida por nós na cruz
e está presente no meio de nós,
tal como nos é revelado no livro da Sua Palavra?

Todos – Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
Pres. – Credes no Espírito Santo,

Espírito do Pai e do Filho,
que falou pela boca dos profetas
e no batismo nos fez discípulos de Jesus,
tal como nos é revelado no livro da Sua Palavra?

Todos – Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
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Pres. – Esta é a nossa fé.
Esta é a fé da Igreja,
que nos gloriamos de professar,
em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Todos – Amén!

Pres. – Irmãos e irmãs:
Nós que não podemos salvar-nos a nós mesmos
e nada podemos sem Deus,
peçamos-Lhe, numa oração confiante,
a graça do seu perdão,
dizendo humildemente:

«Escutai, Senhor, a nossa oração»
1. Pela santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo,

pelos seus filhos renascidos pela graça
e por todos os que vivem em pecado,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que morrem às mãos de outros homens,
pelas vítimas da perseguição dos poderosos
e pelos casais destruídos pela infidelidade,
oremos ao Senhor.

3. Pelo mundo, mais pronto a condenar que a perdoar,
pelos juízes a quem foi confiada a justiça
e pelos réus que por eles vão ser julgados,
oremos ao Senhor.

4. Pelas mulheres pecadoras que se arrependem,
pelos homens que foram causa do seu pecado
e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós, pecadores,
pelos que não põem a confiança nos seus méritos,
mas tudo esperam da misericórdia de Deus,
oremos ao Senhor.
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6. Pelas nossas crianças que hoje celebram a Festa da Palavra,
para que acolhendo-A no seu coração
encontrem o caminho que as conduz à felicidade,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que muito perdoais a quem muito ama,
nós Vos louvamos pela vossa infinita misericórdia
e nos confiamos à vossa graça
para obter o perdão das nossa culpas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.



— 14 —

Pres. – Senhor nosso Deus,
que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio
ao nosso corpo e à nossa alma.
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 e 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 que sois um Deus fiel e bom,
sempre pronto a perdoar.
Vós enchestes dos vossos dons a David,
e não o repelistes, depois da sua falta,
mas perdoastes o seu pecado,
pela voz do vosso profeta.
Vós não repelistes a pecadora da Galileia,
mas, pelo vosso Filho,
a enchestes da alegria do vosso perdão.
Vós não repelis os pecadores, que nós somos,
mas a todos, sem Vos cansardes,
ofereceis o vosso perdão.
É por isso que, reconhecendo o vosso amor de Pai
e a vossa fidelidade à Nova Aliança com a humanidade,
proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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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.
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:
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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.

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 toda a impaciência
e de todo o pecado que nos habita,
mas, sobretudo, do pecado de pensarmos
que nos salvaremos pelos nossos próprios méritos.
Dai-nos a humildade de coração,
que nos leva a reconhecer as nossas faltas,
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, fonte de perdão e de paz,

que o Vosso amor rodeie os que contam covosco;
que a alegria e a unidade do Vosso povo
anunciem a reconciliação de todos os homens,
no Vosso eterno perdão, 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,
dai-nos a paz.
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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.

Pres. – Recebemos Jesus na Palavra e na Eucaristia.
Agora o Senhor está mais connosco.
Ele fala-nos e atende as nossas preces.
Vamos então rezar-lhe.
Manifestemos a confiança que temos n’Ele, cantando:
«A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos»!

1. Concede-nos, Senhor, a tua bênção, a nós que  hoje recebemos o
livro da Tua Palavra, para que ela alimente  toda a nossa Vida,
porque é palavra de vida eterna!

R/ – «A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos»!
2. Dá, Senhor, a tua luz e a tua graça aos nossos pais, padrinhos e

catequistas e a todos os que anunciam a Tua Palavra, para que lhes
sejam sempre fiéis, porque é palavra de Vida eterna!

R/ – «A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos»!
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3. Envia, Senhor, o Teu Espírito, a esta comunidade cristã, e a todos os
que escutam a Tua Palavra,  para que dela dêem testemunho em
palavras e obras, porque é Palavra de vida eterna!

R/ – «A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos»!
4. «Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra!

Obrigado, porque esta Palavra,
pronunciada há dois mil anos,
continua a ser viva e eficaz.
Reconhecemos a nossa incapacidade
para a compreender e deixar viver em nós!
Ela é mais poderosa e mais forte  do que as nossas debilidades...
Ela é mais eficaz do que a nossa fragilidade...
Ela é mais penetrante do que as nossas resistências...
Por isso te pedimos, Senhor,
que nos ilumines com a Tua Palavra,
para a tomarmos a sério
e nos abrirmos àquilo que ela nos revela,
para confiarmos nela
e a deixarmos actuar em  nós
segundo a riqueza do seu poder»!

R/ – «A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos»!

Pres. – Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo,
a participação eterna da vossa divindade,
que é prefigurada nesta comunhão
do vosso precioso Corpo e Sangue.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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.

Porque Jesus olha para além das aparências,
abre-se à mulher um futuro diferente: ela parte em paz.
Também sobre nós Ele quer ter um olhar diferente.
Acolhamos esse olhar com fé.

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


