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1.ª Leit. –  Ez 47, 1-2. 8-9. 12;
Salmo – Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. –  1 Cor 3, 9c-11. 16-17;
Evangelho – Jo 2, 13-22.

Neste domingo damos início à Semana de Oração pelos Seminári-

os, este ano subordinada ao tema: «Servidores da Alegria do Evange-

lho».

Os seminários são o colo materno da Igreja que acolhe e acompa-

nha, com a sua solicitude, os jovens que sentem como possível o chama-

mento de Deus à vocação presbiteral. São, por isso, espaço privilegiado

da generosidade: do dom generoso e gratuito do Deus que chama, e da

entrega generosa de quem ousa dizer-lhe: «Eis-me aqui, ó Deus!» Da

nossa parte, somos convidados nestes próximos dias a uma comunhão

orante ainda mais intensa, pedindo ao Senhor que conceda um coração

generoso a todos os pastores da Igreja, e suscite nos nossos jovens a

coragem de O seguir na alegria da sua própria vocação.

Segundo uma tradição que remonta ao século XII, celebra se neste

dia o aniversário da dedicação da basílica de Latrão, construída pelo impe-

rador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusivamente da cidade de

Roma; mais tarde, estendeu se à Igreja de rito romano, com o fim de honrar

a basílica que é chamada "a igreja mãe de todas as igrejas da Urbe e do

Orbe" e como sinal de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro que,

como escreveu S. Inácio de Antioquia, "preside à assembleia universal da

caridade".



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, que edificais o templo da vossa glória

com pedras vivas e escolhidas,
derramai sobre a Igreja os dons do Espírito Santo,
para que o vosso povo cresça cada vez mais
na fé, esperança e caridade,
até se transformar na Jerusalém celeste.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura da Profecia de Ezequiel           (Ez 47, 1-2.8-9.12)

"Vi a água sair do templo
e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos"

Naqueles dias,
o Anjo reconduziu-me à entrada do templo.
Debaixo do limiar da porta saía água em direcção ao Oriente,
pois a fachada do templo estava voltada para o Oriente.
As águas corriam da parte inferior,
do lado direito do templo, ao sul do altar.
O Anjo fez-me sair pela porta setentrional
e contornar o templo por fora,
até à porta exterior que está voltada para o Oriente.
As águas corriam do lado direito.
O Anjo disse-me:
«Esta água corre para a região oriental,
desce para Arabá e entra no mar,
para que as suas águas se tornem salubres.
Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente
terá novo alento
e o peixe será mais abundante.
Porque aonde esta água chegar,
tornar-se-ão sãs as outras águas
e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente.
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À beira da torrente, nas duas margens,
crescerá toda a espécie de árvores de fruto;
a sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos.
Todos os meses darão frutos novos,
porque as águas vêm do santuário.
Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 45 (46), 2-3.5-6.8-9 (R. 5)

— 4 —



Refrão: Os braços dum rio alegram a cidade de Deus,
a morada santa do Altíssimo.

Deus é o nosso refúgio e a nossa força,
auxílio sempre pronto na adversidade.
Por isso nada receamos ainda que a terra vacile
e os montes se precipitem no fundo do mar.

Os braços dum rio alegram a cidade de Deus,
a mais santa das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela e a torna inabalável,
Deus a protege desde o romper da aurora.

O Senhor dos Exércitos está connosco,
o Deus de Jacob é a nossa fortaleza.
Vinde e contemplai as obras do Senhor,
as maravilhas que realizou na terra.

Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
(1 Cor 3, 9c-11.16-17)

"Vós sois templo de Deus"

Irmãos:
Vós sois edifício de Deus.
Segundo a graça de Deus que me foi dada,
eu, como sábio arquitecto, coloquei o alicerce
e outro levanta o edifício.
Veja cada um como constrói:
ninguém pode colocar outro alicerce
além do que está posto, que é Jesus Cristo.
Não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus é santo
e vós sois esse templo.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(2 Cr 7, 16)

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

Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor,
para que o meu nome esteja neste lugar para sempre

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 2, 13-22)

"Falava do templo do seu Corpo"

Estava próxima a Páscoa dos judeus
e Jesus subiu a Jerusalém.
Encontrou no templo
os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas
e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas
e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois;
deitou por terra o dinheiro dos cambistas
e derrubou-lhes as mesas;
e disse aos que vendiam pombas:
"Tirai tudo isto daqui;
não façais da casa de meu Pai casa de comércio".
Os discípulos recordaram-se do que estava escrito:
"Devora-me o zelo pela tua casa".
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe:
"Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?".
Jesus respondeu-lhes:
"Destruí este templo e em três dias o levantarei".
Disseram os judeus:
"Foram precisos quarenta e seis anos
para construir este templo
e Tu vais levantá-lo em três dias?".
Jesus, porém, falava do templo do seu Corpo.
Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos,
os discípulos lembraram-se do que tinha dito
e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
1. O templo, lugar santo. O antigo templo de Israel foi

construído por Salomão que viveu por volta do ano de 960. O Templo
está edificado com grande sumptuosidade e custodiava "a arca da ali-
ança". No deserto, Deus encontrava-se com Moisés na tenda. David,
pai de Salomão, perguntava-se, por sua vez, como é possível que ele
viva num palácio e o Senhor numa tenda. Contudo, sabia-se que Javé
não poderia estar contido num templo feito por obra de mão humana.
Salomão, mesmo na oração da dedicação do templo de Jerusalém, ex-
clama: "Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os
mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu
construí! Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do teu
servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje na tua presença. Teus
olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual
disseste: 'Aqui estará o meu nome!' Ouve a oração que o teu servo te
faz neste lugar." (I Re 8, 27-29). Notamos, portanto, a tensão entre a
transcendência de Javé e a tentativa de colocá-lo num lugar determina-
do, o templo. Anteriormente Salomão já tinha escutado a seguinte ad-
vertência: "Por esta Casa que estás edificando, se caminhas segundo
os meus preceitos, ages segundo as minhas sentenças e guardas todos
os meus mandamentos para andar conforme eles, eu cumprirei minha
palavra contigo, a que disse a David teu pai, habitarei no meio dos filhos
de Israel e não abandonarei o meu povo Israel". Assim se tentava supe-
rar a antinomia: de facto, Javé habitará no templo, se o povo caminha
segundo os preceitos e sentenças recebidas.

O templo foi para Israel a sede da presença divina. O templo da
casa de Deus, especialmente quando a arca da aliança é nele introduzida.
A nuvem encheu templo do Senhor (I Re 8, 10). Graças à presença de
Javé, o templo é o lugar do culto e da oração. Quando Ezequias recebe a
carta ameaçadora de Senaquerib, lê-a e sobe ao templo, abrindo-a diante
do Senhor, rogando-lhe (II Re 19, 14). Os salmos e outras passagens
bíblicas apresentam templo como a morada de Deus (Sal 27, 4; 42, 5).

O templo também foi para Israel um sinal da escolha. Javé tinha
decidido habitar naquele lugar, naquela cidade, e protegê-la do inimigo.
O templo construído representava para os israelitas a fidelidade de Deus
às suas promessas. Por esta razão, a destruição do templo por parte de
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Nabucodonosor foi um duro golpe para a fé de Israel. Esta pequena
visão histórica ajuda-nos a compreender melhor as características pró-
prias do templo cristão.

2. O templo cristão. Primeiramente, é conveniente ressaltar a
atitude de Jesus sobre o templo judeu. "Jesus, como os profetas anteri-
ores a Ele, teve pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito.
Nele foi apresentado por José e Maria quarenta dias após o seu nasci-
mento. Com doze anos, decide ficar no Tempo para lembrar a seus pais
que deve dedicar-se às coisas do Pai. Durante os anos da sua vida
oculta, subiu ao Templo em cada ano, no mínimo por ocasião da Pás-
coa; até o seu ministério público foi ritmado pelas suas peregrinações a
Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como
lugar privilegiado de encontro com Deus. O Templo era para Ele a
morada de seu Pai, uma casa de oração, e indigna-se pelo facto do seu
átrio externo ter-se tornado um lugar de comércio. Os seus discípulos
lembram-se do que está escrito: 'O zelo por tua casa me devorará' (Sl
69,10). (Jo 2,16-17). Depois da Sua ressurreição, os apóstolos mantive-
ram um respeito religioso pelo Templo. Contudo, no limiar de sua Pai-
xão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não res-
tará mais pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos
finais que vão abrir-se com sua própria Páscoa. Esta profecia, porém,
pôde ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas no mo-
mento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe
atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ter sido
hostil ao Templo, local onde, aliás, ministrou o essencial do seu
ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do Templo, associ-
ando este a Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento de
sua Igreja futura. Mais ainda: identificou-se com o Templo ao apresen-
tar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis por que
a sua morte corporal foi decretada porque anunciou a destruição do
Templo, (destruição) que manifestará a entrada numa nova era da His-
tória da Salvação: 'Vai chegar a hora em que nem sobre esta montanha
nem em Jerusalém adorareis o Pai' (Jo 4, 21)." (Catecismo da Igreja
Católica, 583-587)

Portanto, Jesus respeita e venera o templo, mas a Sua paixão,
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morte e ressurreição indicam a destruição definitiva do templo, pois Ele
próprio é o novo templo, onde verdadeira e definitivamente está a pleni-
tude da divindade (cf. Col 2, 9). Diz o cardeal Ratzinger (actual Papa
Bento XVI): "O culto cristão, ao contrário, considera definitiva e teolo-
gicamente necessária a destruição do templo de Jerusalém: no lugar
dele está agora o templo universal de Cristo ressuscitado, cujos braços
estendidos na cruz se dirigem para o mundo para atrair todos ao abraço
do amor eterno" (Ratzinger J. Introduzione allo spirito della liturgia, p.
45). Em Jesus existe um novo templo e um novo e definitivo sacrifício.
De agora em adiante existe um único sumo sacerdote com um único
sacrifício. Tudo isto nos diz que a liturgia cristã é, por essência, univer-
sal, e se dirige a todos os povos da terra.

Na maioria das religiões os templos não são lugares de reunião,
mas espaços culturais reservados à divindade. No caso do templo cris-
tão é diferente. O templo tomou o nome de domus ecclesiae (casa da
igreja, casa da assembleia que se reúne). Assim, a palavra Igreja chega
a significar não somente a comunidade reunida, mas também o edifício.
Isso significa que é o próprio Cristo que celebra o culto. Ele é o culto
dos fiéis nos momentos em que eles se reúnem.

Hoje celebramos a dedicação ou consagração da domus
ecclesiae por excelência, já que se trata da catedral do bispo de Roma,
de modo que é "mãe e cabeça de todas as Igrejas de Roma e do mundo".
A basílica de Latrão hospedou todos os papas a partir de Constantino
até o ano de 1304. Nela se realizaram cinco concílios (os dos anos
1123,1139,1179,1215, e 1512).

3. O cristão, templo de Deus. A segunda leitura retirada da
primeira carta aos Coríntios diz-nos: Não sabeis que sois templo de
Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O amor de Deus foi
derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O
templo de Deus é sagrado e vós sois este templo de Deus. Que grande
dignidade tem o cristão: foi configurado com Cristo, pertence ao corpo
de Cristo, é templo de Deus! O cristão é o lugar da manifestação de
Deus. Quando lembramos hoje a dedicação da Igreja mãe de todas as
Igrejas do mundo, lembremos também a nossa condição de "Templo de
Deus".
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Oração Universal
Pres. – Em comunhão com toda a Igreja,

que hoje manifesta a sua unidade
na oração pelos seminários,
e na dedicação da Basílica de Latrão,
mãe de todas as Igrejas do mundo,
rezemos com alegria, dizendo:

«Santificai, Senhor, a vossa Igreja».

1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
para que as águas do rio da vida a façam produzir
frutos abundantes de santidade.
Oremos, irmãos.

2. Pelo papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos Apóstolos
e, como eles, eduquem a fé dos catecúmenos.
Oremos, irmãos.

3. Para que os cristãos da nossa Diocese
tenham em Deus o seu refúgio e a sua força
e a Ele se entreguem, desde o romper de cada aurora.
Oremos, irmãos.

4. Para que o Espírito Santo que habita em nós
suscite a paz nos corações dos seus fiéis
e sacie com os seus dons todos os homens.
Oremos, irmãos.

5. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos,
fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus,
cooperem no crescimento das comunidades cristãs.
Oremos, irmãos.

6. Para que os que vêm orar a esta igreja
aprofundem a sua vocação de filhos de Deus,
ao participarem na Palavra e na Eucaristia.
Oremos, irmãos.

7. Para que os Seminários sejam sempre e cada vez mais
“casa e escola do Evangelho”
e neles se formem padres segundo o coração de Cristo
e servidores da alegria do Evangelho.
Oremos, irmãos.
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8. Para que todos nós que hoje nos reunimos para celebrar a fé,
tenhamos presente nas nossas orações, ao longo desta semana,
aqueles que o Senhor chama à vocação sacerdotal
e para que todos nos sintamos mais responsáveis
pelas vocações ao ministério ordenado.
Oremos irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
que no corpo do vosso Filho feito Homem
construístes o templo da vossa glória,
transformai a nossa oração comum
em fonte de bênção para a humanidade.
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.

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.
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Oração sobre  as Oblatas
Pres. – Recebei, Senhor, os dons que Vos oferecemos

e concedei ao vosso povo em oração
a graça de ser santificado por estes sacramentos
e a alegria de ver atendidas as suas súplicas.
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.
Pela Vossa infinita bondade, Senhor,
quisestes habitar em toda a casa
em que se reúne o Vosso povo em oração,
para fazer de nós,
com o auxílio constante da Vossa graça,
o templo do Espírito Santo,
resplandecente pela santidade dos filhos.
Santificai sempre a Igreja, esposa de Cristo,
simbolizada em edifícios visíveis,
para que um dia, como mãe alegre
com a multidão inumerável dos seus filhos,
entre revestida de glória no reino dos Céus.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a Vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo..
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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 Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

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.
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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,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da 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.

Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.
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Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.

Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos,
de modo que, participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.

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,
ao 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.
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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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja
e dai-lhe a união e a paz, 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.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
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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.

AAAAAcção de Grcção de Grcção de Grcção de Grcção de Graças aças aças aças aças (facultativo)

Oração na Semana dos Seminários
Deus santo,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Vós criastes o mundo pela vossa primeira e última palavra,
e pela primeira e última o salvastes;
Lançai no coração dos nossos jovens sementes de amor,
capazes de crescer e de fazer deles
agentes do vosso desígnio de salvação.

Vós chamastes profetas
para dizer palavras de verdade, justiça e caridade
ao povo que, por amor, escolhestes e reunistes.
Colocai as vossas palavras santas
na boca dos nossos jovens
para que não sejam espectadores passivos
mas actores atentos ao mundo que os rodeia
e, dando-se sem reservas, disponíveis para amar,
encontrem um sentido para a sua vida
e deixem a semente germinar.

Vós enviastes a Sabedoria do santo céu,

do trono da vossa glória,

e com a vossa voz derrubastes os cedros

e abalastes o deserto.
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Atendei às inquietações dos nossos jovens,
aos seus gritos e sussurros,
e despertai neles um amor pela Igreja,
vosso templo e corpo do vosso Filho,
para que, sem complexos nem angústias,
tenham coragem e discernimento
para responder com um sim entusiasmado
à ternura do vosso abraço.

Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria, a serva da Palavra,
Vós semeastes a Palavra com abundância
para que frutificasse
e pelo sangue que derramastes,
sangue que não tinge mas branqueia,
fostes digno de tomar o Livro
escrito por dentro e por fora
e de abrir as suas páginas seladas;
Derramai o vosso Espírito sobre os nossos seminários
e fazei com que,
acolhendo as vossas palavras de vida eterna,
sejam centelhas de esperança
e sementes de futuro para a Igreja,
no seguimento fiel e generoso da vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.
Ámen.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que fizestes da vossa Igreja na terra

o sinal visível da Jerusalém celeste,
permiti que, pela participação neste sacramento,
nos tornemos templos da vossa graça
e entremos um dia na morada da vossa glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

Cabe a cada um fazer o ponto da situação
sobre a missão precisa que lhe confere o seu baptismo,
no seu lugar de vida, na sua Vocação.
Que ao longo desta semana tenhamos presentes na oração
os nossos seminários.
Que no próximo Domingo
saibamos também partilhar materialmente
em favor dos Seminários.

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



Outras sugestões Pastorais

1. O amor à Igreja – Se há algo a que esta festa hoje nos convida
é a incrementar nosso amor à Igreja. Entendendo-se Igreja na sua
explicação mais profunda: sacramento universal de salvação. A Igreja
é em Cristo um sacramento ou sinal e instrumento da união íntima com
Deus e da unidade de todo o género humano. Amar a Igreja significa
amar o Papa, cabeça visível da mesma; amar a Igreja significa alimen-
tar-se de sua doutrina com fé; amar a Igreja é sentir-se parte viva da
mesma, "pedra viva". Por isto, o amor à Igreja leva-nos a ser apóstolos
para transmitir aos outros a alegria de encontrar a salvação em Cristo
Jesus. A Igreja é mãe e mestra: nela recebemos o baptismo e os sacra-
mentos. Ela nos acompanha no nosso peregrinar humano a caminho
do céu.

2. O cultivo da vida de graça – Já que somos templo de Deus e
o Espírito Santo habita em nós, devemos cuidar muito a nossa alma
para hospedar tão grande hóspede. Saibamos valorizar a nossa digni-
dade como pessoas e como cristãos. Hoje as seduções do pecado são
múltiplas e o diabo "anda como leão buscando a quem devorar". Resis-
tamos firmes na fé, porque Deus é fiel às suas promessas. Defenda-
mos a nossa vida de graça, fortalecendo-a com a oração e os sacra-
mentos. Procuremos a penitência se temos a desgraça de perder a
graça em algum momento.

3. O amor aos Seminários – Coração da Diocese. Importa, a
exemplo de Paulo, desfazer as amarras de um pensamento débil e
vazio que fez disseminar nas últimas décadas do séc. XX uma vulgari-
zada ideia de crise, de ineficácia ou mesmo de inutilidade dos Seminá-
rios, pretensamente sem sentido.

Os Seminários sabem que têm no Espírito Santo a sua alma
inspiradora e recebem d'Ele a sabedoria, a fortaleza e o conselho para
olharmos com esperança o horizonte dos tempos novos que se aproxi-
mam. A Semana dos Seminários que agora vivemos insere-se neste
horizonte de esperança em que toda a Igreja é chamada a "semear com
generosidade para colher com abundância" (2 Cor 9, 6).
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