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15.º Domingo do Tempo Comum15.º Domingo do Tempo Comum15.º Domingo do Tempo Comum15.º Domingo do Tempo Comum15.º Domingo do Tempo Comum
(A importância da Palavra de Deus)

1.ª Leit. – Is 55, 10-11;
Salmo – Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Rom 8, 18-23;
Evangelho – Mt 13, 1-23.

A liturgia do 15.º Domingo do Tempo Comum convida-nos a to-
mar consciência da importância da Palavra de Deus e da centralidade
que ela deve assumir na vida dos crentes.

A primeira leitura garante-nos que a Palavra de Deus é verda-
deiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-
nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos o ânimo para intervir-
mos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, embora não
actue sempre de acordo com os nossos interesses e critérios.

A segunda leitura apresenta uma temática (a solidariedade en-
tre o homem e o resto da criação) que, à primeira vista, não está relaci-
onada com o tema deste domingo – a Palavra de Deus. Podemos, no
entanto, dizer que a Palavra de Deus é que fornece os critérios para que
o homem possa viver “segundo o Espírito” e para que ele possa construir
o “novo céu e a nova terra” com que sonhamos.

O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre
a forma como acolhemos a Palavra e exorta-nos a ser uma “boa terra”,
disponível para escutar as propostas de Jesus, para as acolher e para
deixar que elas dêem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. Ga-
rante-nos também que o “Reino” proposto por Jesus será uma realidade
imparável, onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade a
vida de Deus.
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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.

Monitor – Estamos aqui no Dia do Senhor
para agradecer a Deus nosso Pai
o "sim" do P.e Delfim ao sacerdócio.
As Comunidades Paroquiais de Esposende e Vila Chã
uniram-se para mostrar
a comunhão fraterna com o seu pastor.
Todos trabalharam para que este dia fosse celebrado
com toda a amizade e carinho.
Louvamos a Deus pelo pároco que nos enviou
e que se sente feliz pela sua escolha,
afirmando mesmo "fui padre livremente,
sou padre livremente
com um único e simples objectivo: Servir.
Assumo por isso um caminho:
«existir em Jesus Cristo.»
Queremos que continue o seu caminho,
espalhando a Palavra.
Esposende e Vila Chã o querem acompanhar
neste caminhar com Jesus
fazendo deste mundo por Deus criado
uma ante-câmara do Céu
onde Deus se vai deleitando nos seus filhos.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.
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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...

Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,

que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade

para poderem voltar ao bom caminho,

concedei a quantos se declaram cristãos

que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome,

sigam fielmente as exigências da sua fé.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra

Monitor – Vamos agora escutar a Palavra de Deus,
que nos vai convidar
a tomar consciência da sua importância
e da centralidade que ela deve assumir
na vida de todos os crentes.
A Palavra de Deus é como uma semente…
ninguém poderá ficará neutro diante dela:
ou a acolhe, dá fruto nela e acolhe a salvação,
ou a rejeita, fecha-se a ela e por causa dela perde-se!
Disponhamo-nos a acolhê-la
que ela também nos acolhe e salva.

Leitura do Livro de Isaías (Is 55, 10-11)

«A chuva faz a terra produzir»

Eis o que diz o Senhor:

“Assim como a chuva e a neve que descem do céu

não voltam para lá sem terem regado a terra,

sem a terem fecundado e feito produzir,

para que dê a semente ao semeador

e o pão para comer,

assim a palavra que sai da minha boca

não volta sem ter produzido o seu efeito,

sem ter cumprido a minha vontade,

sem ter realizado a sua missão”.
Palavra do Senhor



— 87 —

Salmo Responsorial
 Salmo 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13.14 (R. Lc 8, 8)

Refrão: A semente caiu em boa terra e deu muito fruto.

Visitastes a terra e a regastes,
enchendo-a de fertilidade.
As fontes do céu transbordam em água
e fazeis brotar o trigo.

Assim preparais a terra;
regais os seus sulcos e aplanais as leivas,
Vós a inundais de chuva
e abençoais as sementes.

Coroastes o ano com os vossos benefícios,
por onde passastes brotou a abundância.
Vicejam as pastagens do deserto
e os outeiros vestem-se de festa.

Os prados cobrem-se de rebanhos
e os vales enchem-se de trigo.
Tudo canta e grita de alegria.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 18-23)

«As criaturas esperam a revelação dos filhos de Deus»

Irmãos:

Eu penso que os sofrimentos do tempo presente

não têm comparação com a glória

que se há-de manifestar em nós.

Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente

a revelação dos filhos de Deus.

Elas estão sujeitas à vã situação do mundo,

não por sua vontade,

mas por vontade d’Aquele que as submeteu,

com a esperança de que as mesmas criaturas

sejam também libertadas da corrupção que escraviza,

para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.

Sabemos que toda a criatura geme ainda agora

e sofre as dores da maternidade.

E não só ela, mas também nós,

que possuímos as primícias do Espírito,

gememos interiormente,

esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.
Palavra do Senhor

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

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

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo.

Quem O encontra viverá eternamente.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 13, 1-23)

«Saiu o semeador a semear»

Naquele dia,
Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar.
Reuniu-se à sua volta tão grande multidão
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava na margem.
Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos:
“Saiu o semeador a semear.
Quando semeava,
caíram algumas sementes ao longo do caminho:
vieram as aves e comeram-nas.
Outras caíram em sítios pedregosos,
onde não havia muita terra,
e logo nasceram porque a terra era pouco profunda;
mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram,
por não terem raiz.
Outras caíram entre espinhos
e os espinhos cresceram e afogaram-nas.
Outras caíram em boa terra e deram fruto:
umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um.
Quem tem ouvidos, oiça”.
Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
“Porque lhes falas em parábolas?”
Jesus respondeu-lhes:
“Porque a vós é dado conhecer
os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não.
Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância;
mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.
É por isso que lhes falo em parábolas,
porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender.
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Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz:
‘Ouvindo ouvireis, mas sem compreender;
olhando olhareis, mas não vereis.
Porque o coração deste povo tornou-se duro:
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos,
para não acontecer
que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos
e compreendendo com o coração,
se convertam e Eu os cure’.
Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque vêem
e os vossos ouvidos porque ouvem!
Em verdade vos digo: muitos profetas e justos
desejaram ver o que vós vedes e não viram
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram.
Vós, portanto, escutai o que significa a parábola do semeador:
Quando um homem ouve a palavra do reino
e não a compreende,
vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos
é o que ouve a palavra e a acolhe de momento,
mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante,
e, ao chegar a tribulação ou a perseguição
por causa da palavra, sucumbe logo.
Aquele que recebeu a semente entre espinhos
é o que ouve a palavra,
mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza
sufocam a palavra, que assim não dá fruto.
E aquele que recebeu a palavra em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende.
Esse dá fruto
produz ora cem, ora sessenta, ora trinta por um”.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Na proclamação da Palavra deste Domingo, iniciamos a escuta

do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que nos traz o encantador
Discurso das Parábolas sobre o Reino dos Céus. Neste e nos próximos
dois domingos, escutaremos essas sete sugestivas parábolas. Atenção,
caríssimos, porque este capítulo 13 é o centro do Evangelho segundo
Mateus! Para que possamos compreender bem o que Jesus nos quer
dizer, recordemo-nos que o Reino dos Céus é o núcleo, o tema, o objectivo
da pregação de Jesus: Ele veio para instaurar o Reino de Deus entre
nós e fazer-nos participar dele em plenitude após o nosso caminho neste
mundo. Quando Mateus diz «Reino dos Céus» é o mesmo que dizer
«Reino de Deus», pois o céu é Deus e fora de Deus não pode haver
céu! O anúncio do Reino dos Céus é, portanto, o anúncio do reinado do
Deus de Jesus, aquele mesmo Deus a quem Ele chamava de Pai; Pai
que é todo amor, todo ternura, todo compaixão e misericórdia! Por isso,
o reinado de Deus é a nossa vida e a nossa felicidade!

Com sete parábolas (sete significa perfeição, plenitude) o Jesus
fala-nos dos mistérios do Reino dos Céus. São parábolas para serem
ouvidas com essas perguntas no coração: O que é o Reino? Porque não
aparece claramente neste mundo? Porque parece tão frágil? Onde está
ele? Como se pode descobri-lo? Estejamos atentos, porque o Senhor
vai-nos falar. Coloquemo-nos ao lado dos seus ouvintes, na tão doce
cena do Evangelho de hoje: «Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi
sentar-Se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão
que teve de subir para um barco e sentar-Se, enquanto a multidão
ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas». Sentemo-
nos nós também com essa multidão e escutemos as parábolas destes
três domingos!

Ó Mestre, porque falas em parábolas? – perguntaram a Jesus.
As parábolas, caríssimos irmãos, têm, primeiramente, um sentido
didáctico: Jesus falava do Reino com imagens e cenas da vida do povo...
Era fácil compreender, era acessível aos simples... Mas também,
exactamente por serem simples e cheias de figuras, as parábolas só
poderiam ser compreendidas por quem tivesse um coração simples e
cheio de boa vontade. Os soberbos, os de má vontade, os auto-suficientes
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jamais poderiam compreender, penetrar com o coração o mistério tão
doce e suave que Jesus revela nas suas parábolas. Por isso Ele nos diz:
«Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância;
mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É
por isso que lhes falo em parábolas, porque vêem sem ver e ouvem
sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que
diz: ‘Ouvindo ouvireis, mas sem compreender; olhando olhareis,
mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se duro:
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não
acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e
compreendendo com o coração...» Também nós, sem um coração
pobre, humilde e confiante, jamais compreenderemos a verdade do
mistério que Jesus nos apresentará nestas sete estupendas parábolas...

Comecemos, pois, a escutá-l’O nesta primeira das sete: a Parábola
do Semeador. A semente é a Palavra de Deus, que é sempre fecunda
«como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam,
mas vêm irrigar e fecundar a terra»... A Palavra que Jesus, o
Semeador, semeia no terreno do nosso coração, nunca ficará sem efeito;
é uma Palavra eficaz! O Padre António Vieira, comentando este
Evangelho afirmava que a Palavra pode não dar fruto, mas dará sempre
efeito: efeito de salvação ou efeito de condenação! É verdade: ninguém
ficará neutro diante da Palavra do Senhor que escutou: ou a acolhe, dá
fruto nela e acolhe a salvação, ou a rejeita, fecha-se a ela e por causa
dela perde-se!

Se o semeador é Jesus e a semente é a Palavra, os diversos tipos
de terrenos são os diversos tipos de coração. Sim, o terreno somos nós,
caríssimos! E aqui está a nossa responsabilidade: tornar o nosso coração
uma terra boa! Que não seja terra ruim, que não seja terra estéril. Não
aconteça que sejamos daqueles que ouvindo, não escutam; e vendo,
não vêem! Por isso mesmo, esta Palavra de hoje deve inquietar-nos...
Que tipo de terreno tenho sido? Que tipo de terreno tenho preparado no
meu coração? Que fruto está a dar na minha vida a Palavra de Deus?
Recordemos, caríssimos em Cristo: se a Palavra não der fruto, mesmo
assim dará efeito!
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Mas, há outro recado, outro ensinamento do Jesus nesta história.
Notem que a Palavra que anuncia o Reino é tão precária, a maior parte
da semente parece ter um destino inglório, sem fruto! A Palavra
omnipotente aparece nesta parábola escandalosamente impotente –
como na cruz! Mas, no fim, ela triunfará, dará fruto: «aquele que
recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a
compreende. Esse produz fruto: um dá cem, outro sessenta e outro,
trinta». Não nos iludamos: no fim, o Reino de Deus triunfará, ainda que
pareça inútil, ainda que muito da semente semeada pareça destinada ao
fracasso e à esterilidade... A semente dará fruto... Que frutifique, pois,
em nós! Para isso, cuidemos do aqui e do agora de nossa existência,
porque é nas coisas pequenas que o Reino aparece, que o Reino se faz,
que a semente germina: no irmão que acolhi, na dor que suportei, na
presença de Deus que descobri mesmo no meio das trevas da vida...
Só quem ouve, só quem compreende pode acolher esse Reino e dar
fruto de vida.

Caríssimos, a humanidade inteira e a criação toda esperam o
testemunho dos cristãos, esperam o nosso fruto no aqui e no agora da
nossa existência, que antecipa e prepara a manifestação final da glória,
que é a plena manifestação do Reino dos Céus. A criação geme, a
humanidade geme, tacteando nas trevas em busca da luz, faminta em
busca do alimento, mortal em busca da vida. Quem pode apontar a luz,
quem pode trazer o pão, quem pode testemunhar a vida? Os cristãos,
nós, se deixarmos que a semente da Palavra faça o Reino germinar em
nós para que o Reino seja presença no mundo. Eis, portanto, que mistério
tão grande: o Reino passa por nós, pela nossa pequena vida! Os cristãos,
a Igreja, são como a respiração do mundo; sem nós, o mundo morreria
asfixiado...

A parábola de hoje convida-nos a preparar nossa existência para
que o Reino possa brotar; convida-nos também ao espírito de fé para
ouvir, para ver, para compreender mesmo nas coisas pequenas da vida;
convida-nos à paciência e à fidelidade no dia a dia; convida-nos à
consciência de que é Deus quem age em nós, fazendo a semente crescer,
desde que não impeçamos o dinamismo da semente.

O Reino está em nós, está no meio de nós! Abramo-nos a ele...
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
que, no seu infinito amor,
quer iluminar e salvar todos os homens,
e peçamos confiadamente, dizendo:

«Mostrai-nos, Senhor, o Vosso amor».

1. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro,
para que a Palavra que os semeadores vão semeando
dê fruto abundante no coração dos que a recebem,
oremos ao Senhor.

2. Por todas as nações e organismos internacionais,
para que busquem o bem comum e a justiça
e ultrapassem interesses ocultos egoístas,
oremos ao Senhor.

3. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito,
para que acreditem que as dores do tempo presente
não têm comparação com a glória prometida,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que cultivam a terra com lágrimas,
para que seja reconhecido o seu trabalho
e o tempo favoreça colheitas abundantes,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós reunidos no Espírito Santo,
para que vivamos a mensagem que escutámos
e nos amemos como irmãos na santa Igreja,
oremos ao Senhor.

6. Pelo nosso pároco, o P.e Delfim,
que celebra as suas Bodas de Prata sacerdotais
para que a Palavra de Deus lhe continue a dar a força
perante as dificuldades encontradas no seu caminho,
oremos ao Senhor.
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7. Por todos os familiares do nosso pároco
e por todos aqueles que o ajudaram no seu percurso de vida,
para que continuem a construir o Reino de Deus
semeando o Seu Amor pelos caminhos do mundo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que não deixais que a chuva volte para os céus
sem ter feito germinar a semente nos campos,
fazei que a Palavra que enviastes à terra
produza abundante fruto no coração dos homens.
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. – Olhai, Senhor,

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

Todos – Amén.

Prefácio
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 que Vos revelastes à humanidade pela criação,
pelos profetas e em Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele é a Vossa Palavra,
semeada no nosso coração
para sermos vossos filhos.
Ele é a semente de um mundo novo
que nos dá a esperança
de uma abundante ceifa espiritual,
depois de, pela sua força, termos destruído
o mundo velho do pecado e do egoísmo.
Ele é a recompensa prometida a todos os que,
a exemplo de Maria,
dos Apóstolos e dos santos,
O souberam ouvir e imitar,
em obras que Vos são agradáveis.
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Por isso, com todos os ouvintes da vossa palavra,
que já chegaram ao reino
e em união com o vosso povo sobre a terra,
queremos confessar a nossa gratidão
pelos vossos benefícios
e 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.

Na noite em que Ele ia ser entregue,

tomou o pão e, dando graças,

abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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.
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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 Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e 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,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, guiados pela Vossa Palavra
e 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,
 semeador da Palavra de Deus no mundo dos homens,
 Vós louvastes os Vossos Apóstolos
 por terem ouvido e aceitado a Vossa Palavra:
 que também nós sejamos
 ouvintes atentos e fiéis da Vossa Palavra;
 que a espalhemos à nossa volta
 para a construção de um mundo novo,
 onde haja justiça e paz,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai

 na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. –  Pela nossa vida cristã, vivida na Palavra,
sejamos construtores do Reino de Deus à nossa volta.

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,
tende piedade de nós.

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. – Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa,
humildemente Vos suplicamos:
sempre que celebramos estes mistérios,
aumentai em nós os frutos da salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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.

Que género de terra somos nós
para esta Palavra semeada em nós com abundância?
Se a possibilidade nos é oferecida,
tomemos um momento ao longo da semana,
directamente na natureza, para rezar a PALAVRA.
E deixemo-la enraizar-se em nós
para lhe permitir produzir fruto em abundância.

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


