
— 295 —

Domingo da Santíssima Trindade
Ano C

A melhor Comunidade
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Domingo da Santíssima Trindade
(A melhor Comunidade)

1.ª Leit. – Prov 8, 22-31;
Salmo – Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-5;
Evangelho – Jo 16, 12-15.

A festa que hoje celebrámos não é um convite a decifrar a mistério que

se esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a

contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os

homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.

A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus criador. A

sua bondade e o seu amor estão inscritos e manifestam-se aos homens na

beleza e na harmonia das obras criadas.

A segunda leitura, convida-nos a contemplar o Deus que nos ama e

que, por isso, nos “justifica”, de forma gratuita e incondicional. É através do

Filho que os dons de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a vida

em plenitude.

O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai,

que se manifesta na doação e na entrega do Filho e que continua a acompa-

nhar a nossa caminhada histórica através do Espírito. A meta final desta “his-

tória de amor” é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus/amor, com

o Deus/família, com o Deus/comunidade.
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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 Pai,

que revelastes aos homens o vosso admirável mistério,
enviando ao mundo a Palavra da verdade
e o Espírito da santidade,
concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé,
reconheçamos a glória da eterna Trindade
e adoremos a Unidade na sua omnipotência.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Provérbios (Prov 8, 22-31)

Antes das origens da terra, já existia a Sabedoria

Eis o que diz a Sabedoria de Deus:
«O Senhor me criou como primícias da sua actividade,
antes das suas obras mais antigas.
Desde a eternidade fui formada,
desde o princípio, antes das origens da terra.
Antes de existirem os abismos
e de brotarem as fontes das águas,
já eu tinha sido concebida.
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Antes de se implantarem as montanhas e as colinas,
já eu tinha nascido;
ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos,
nem os primeiros elementos do mundo.
Quando Ele consolidava os céus,
eu estava presente;
Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte,
quando condensava as nuvens nas alturas,
quando fortalecia as fontes dos abismos,
quando impunha ao mar os seus limites
para que as águas não ultrapassassem o seu termo,
quando lançava os fundamentos da terra,
eu estava a seu lado como arquitecto,
cheia de júbilo, dia após dia,
deleitando-me continuamente na sua presença.
Deleitava-me sobre a face da terra
e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R. 2a)

Refrão: Como sois grande em toda a terra,
Senhor, nosso Deus!
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Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos,
a lua e as estrelas que lá colocastes,
que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?

Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhes poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:

Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 5, 1-5)

Para Deus, por Cristo, na caridade que recebemos do Espírito

Irmãos:

Tendo sido justificados pela fé,

estamos em paz com Deus,

por Nosso Senhor Jesus Cristo,

pelo qual temos acesso, na fé,

a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos,

apoiados na esperança da glória de Deus.

Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações,

porque sabemos que a tribulação produz a constância,

a constância a virtude sólida,

a virtude sólida a esperança.
Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Cf. Ap 1,8)

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

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
ao Deus que é, que era e que há-de vir.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 16, 12-15)

"Tudo o que o Pai tem é meu.
O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar"

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,
mas não as podeis compreender agora.
Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena;
porque não falará de Si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que está para vir.
Ele Me glorificará,
porque receberá do que é meu
e vo-lo anunciará.
Tudo o que o Pai tem é meu.
Por isso vos disse
que Ele receberá do que é meu
e vo-lo anunciará».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Desde pequenos, aprendemos de nossos pais a fazer o sinal da cruz e
chamar a Deus: de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim com toda a naturalidade,
estávamos a invocar o mistério mais profundo de nossa fé e da vida cristã:
Mistério da Santíssima Trindade, cuja festa hoje celebramos.
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Mas, como é estranho celebrar com uma festa litúrgica a Santíssima
Trindade!..., pois a Trindade Santa é celebrada em toda a vida cristã e,
particularmente, em toda e cada Eucaristia. Recordemos que a Missa é
glorificação da Santíssima Trindade, na qual o Filho se oferece e é por nós
oferecido ao Pai no Espírito Santo, para a nossa salvação e a salvação do
mundo inteiro. Aproveitando a festa de hoje, façamos algumas considerações
que nos ajudem na contemplação e adoração deste Mistério tão grande, que
nos desvela a vida íntima do próprio Deus.

Poderíamos começar com uma pergunta provocadora: como descobriu a
Igreja a Santíssima Trindade? Descobriu, como duas pessoas se descobrem:
revelando-se! Duas pessoas só se conhecem de verdade se conviverem, se
se forem revelando no dia-a-dia, se se amarem. Só há verdadeiro conhecimento
onde há verdadeiro amor. É costume dizer-se que ninguém ama o que não
conhece; pois, que seja dito também: ninguém conhece o que não ama. O
amor é a forma mais profunda e completa de conhecimento! Foi, portanto, por
puro amor a nós, à nossa pobre humanidade, que Deus quis dirigir-se a nós,
revelar-se, convivendo connosco, abrindo-nos o seu coração, dando-nos a
conhecer e a experimentar o seu amor... E fez isso trinitariamente! Então,
desde o início, a Igreja experimentou Deus na sua vida concreta, e
experimentou-O trinitariamente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo.
Antes de falar sobre a Trindade, a Igreja experimentou a Trindade!

Primeiro, o Deus incutiu no coração do povo de Israel e da própria Igreja
que Ele é um só: "Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só!" Um
porque não pode haver outro ao seu lado, Um porque não pode ser multiplicado,
Um porque não pode ser dividido e Um porque deve ser o único horizonte, o
único apoio, a única rocha da nossa existência: ele, o Senhor Deus, é o único
absoluto, o único que é, sem princípio e sem fim, sem mudança e sem limite!
Jamais poderemos imaginar tal grandeza, tal plenitude, tal suficiência de si
mesmo! Deus É - e basta! Tudo o mais apenas existe porque vem dele, daquele
que É! Mas, ele não é um Deus frio: sempre se apresentou ao povo de Israel
como um Deus amante, um Deus de misericórdia e compaixão, um Deus que
não sossega enquanto não levar à plenitude da vida as suas criaturas. Por isso,
com paciência e bondade, conduziu o seu povo de Israel, formando-o, educando-
o, orientando-o e prometendo um futuro de bênção e plenitude, de eternidade
e abundância de dons, que se concretizaria com um personagem que ele
enviaria: o Messias, seu Ungido.

Esse Messias prometido, nós, cristãos, reconhecemo-l'O em Jesus. Ele é o
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enviado de Deus, do Deus único, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
Deus do povo de Israel. A esse Deus tão grande e tão santo, Jesus chamava
de Abbá - Pai: o meu Pai! A si mesmo, Jesus chamava-se "o Filho" - Filho
único, unigénito de Deus, Filho Amado! Mais ainda: o próprio Jesus, que veio
para nós e por amor de nós, agiu neste mundo, em nosso favor, com uma
autoridade que ultrapassava de longe a autoridade de um simples ser humano:
Ele agia como o próprio Deus. Não só interpretava a Lei de Moisés, como
também a modificou e a ultrapassou; perdoava os pecados, exigia um amor e
uma obediência absolutos à sua pessoa... amor que só Deus pode exigir. Jesus
revelava-se igual ao Pai, absolutamente unido a ele: "Eu e o Pai somos um só!
Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim". Após a
ressurreição, a Igreja compreendeu, impressionada, maravilhada: Jesus não
só é o enviado daquele Deus a quem chamava de "Pai", mas Ele é igual ao
Pai: Ele é Deus como o Pai, é eterno como o Pai, é o Filho amado pelo Pai
desde toda a eternidade. Então, o Deus de Israel é Pai, Pai eterno, Pai
eternamente, que eternamente gera no amor o Filho amado. Por amor, ele nos
enviou este Filho: "Verdadeiro homem, concebido pelo Espírito Santo e nascido
da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado.
Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos tristes, a
alegria". E para realizar o plano de amor do Pai, "entregou-se à morte e,
ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida".

Mas, ainda há mais: o Filho, ressuscitado e glorificado, derramou sobre os
seus discípulos o Espírito Santo, que é o próprio Amor que o liga ao Pai. Este
Espírito de Amor não é uma coisa, não é simplesmente uma força, não é algo:
é Alguém, é o Amor que une o Pai e o Filho, e agora é, na Igreja de Cristo, o
Paráclito-Consolador, Aquele que dá testemunho de Jesus morto e ressuscitado,
Aquele que vivifica e orienta a Igreja, Aquele que renova em Cristo todas as
coisas. Ele é o Dom que o Filho ressuscitado recebeu do Pai e derramou
sobre a Igreja, para santificar todas as coisas. Este Espírito permanece no
nosso meio na Palavra e nos sacramentos; este Espírito conserva a Igreja
unida na mesma fé e na mesma caridade fraterna, este Espírito é a Força
divina, a Energia criadora que nos ressuscitará, como ressuscitou o Filho Jesus
para a glória do Pai.

É assim que a Igreja confessa um só Deus, imutável, indivisível, perfeito,
eterno, absolutamente um só. Mas confessa e experimenta igualmente que
este Deus único é real e verdadeiramente Pai, Filho e Espírito Santo, numa
Trindade de amor perfeito e perfeitíssima Unidade. A oração inicial da Missa
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de hoje, exprime este Mistério: Deus nosso Pai, que revelastes aos homens
o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a Palavra da verdade e
o Espírito da santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira
fé, reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a Unidade na
sua omnipotência.

Continuemos, então, a nossa Eucaristia, na qual se torna presente sobre o
Altar a oferta do Filho que, por nós, Se entregou ao Pai num Espírito eterno, e
louvemos a Santíssima Trindade, rezando:

Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo,
adoro-vos profundamente
e ofereço-vos o preciosíssimo Corpo,
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido.
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração
e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Unidos num só coração e numa só fé,
pela qual fomos justificados e estamos em paz com Deus,
oremos ao Pai todo-poderoso, pelo Filho, nosso Salvador,
e no Espírito Santo que nos foi dado,
dizendo cheios de confiança:

"Pai nosso que estais nos Céus, ouvi-nos".

1. Pela santa Igreja de Deus verdadeiro,
que se estende por todo o universo,
para que seja revelação do seu mistério,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

2. Pelos homens ofendidos e humilhados
e pelos que sofrem a doença e a solidão,
para que encontrem quem os ajude,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
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3. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único,
especialmente os judeus e os muçulmanos,
para que o Espírito os leve à verdade plena,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

4. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria
de verem no homem quase um ser divino,
para que defendam e promovam sempre a sua dignidade,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

5. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial,
para que a Palavra e o pão da vida
as façam crescer na unidade,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

6. Pelas crianças da Catequese e seus catequistas,
para que, conhecendo melhor o mistério trinitário,
dêem testemunho dele com a vida,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

Pres. – Pai santíssimo, que criastes o universo
e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus convosco,
nos enviastes o Espírito da verdade,
ouvi as orações do vosso povo
e alegrai-nos com a vossa salvação.
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.
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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. – Santificai, Senhor, os dons
sobre os quais invocamos o vosso santo nome
e, por este divino sacramento,
fazei de nós mesmos uma oblação eterna para vossa glória.
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:
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Com o vosso Filho Unigénito e o Espírito Santo,
sois um só Deus, um só Senhor,
não na unidade de uma só pessoa,
mas na trindade de uma só natureza.
Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória,
nós o acreditamos também, sem diferença alguma,
do vosso Filho e do Espírito Santo.
Professando a nossa fé
na verdadeira e sempiterna divindade,
adoramos as três Pessoas distintas,
a sua essência única e a sua igual majestade.
Por isso Vos louvam os Anjos e os Arcanjos,
os Querubins e os Serafins,
que Vos aclamam sem cessar,
cantando numa 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.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.
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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...
e 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 dai ao nosso tempo a paz que o Vosso Filho prometeu
e que é obra do Vosso Espírito.
Pela vossa misericórdia, livrai-nos do pecado,
da dúvida e da indiferença
e enchei-nos da vossa vida divina
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, Cordeiro Pascal,

que viestes ao mundo para vivermos na graça
de uma comunhão fraterna:
fazei da Vossa Igreja um lugar de partilha e comunhão
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.
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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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima

e na sua indivisível Unidade,
concedei-nos, Senhor nosso Deus,
que a participação neste divino sacramento
nos alcance a saúde do corpo e da alma.
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 e Trindade Santa,

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Um Lar incandescente!... Um “Braseiro de Amor",
que tem como característica comunicar-se
e tornar-nos participantes do seu Amor, da sua Vida.
Na família.., no trabalho..., na rua...
tornemo-nos verdadeiros “lares de amor”, à imagem da Trindade!

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




