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Domingo XXVI do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A

O nosso O nosso O nosso O nosso O nosso SimSimSimSimSim a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus...............



— 102 —



— 103 —

26.º Domingo do Tempo Comum26.º Domingo do Tempo Comum26.º Domingo do Tempo Comum26.º Domingo do Tempo Comum26.º Domingo do Tempo Comum
(O nosso Sim a Deus...)

1.ª Leit. – Ez 18, 25-28;
Salmo – Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. –  Filip 2, 1-11;
Evangelho – Mt 21, 28-32.

A liturgia do 26.º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus
chama todos os homens e mulheres a empenhar-se na construção desse mun-
do novo de justiça e de paz que Deus sonhou e que quer propor a todos os
homens. Diante da proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitudes: ou
dizer "sim" a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de
comodismo, de isolamento e demitirmo-nos do compromisso que Deus nos
pede. A Palavra de Deus exorta-nos a um compromisso sério e coerente com
Deus - um compromisso que signifique um empenho real e exigente na constru-
ção de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz.

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados
na Babilónia a comprometerem-se de forma séria e consequente com Deus, sem
rodeios, sem evasivas, sem subterfúgios. Cada crente deve tomar consciência
das consequências do seu compromisso com Deus e viver, com coerência, as
implicações práticas da sua adesão a Jahwéh e à Aliança.

A segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos (e aos cristãos de
todos os tempos e lugares) o exemplo de Cristo: apesar de ser Filho de Deus,
Cristo não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assu-
miu a realidade da fragilidade humana, fazendo-se servidor dos homens para
nos ensinar a suprema lição do amor, do serviço, da entrega total da vida por
amor. Os cristãos são chamados por Deus a seguir Jesus e a viver do mesmo
jeito, na entrega total ao Pai e aos seus projectos.

O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com
Deus… O "sim" que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas
intenções, sem implicações práticas; mas é um compromisso firme, coerente,
sério e exigente com o Reino, com os seus valores, com o seguimento de Jesus
Cristo. O verdadeiro crente não é aquele que "dá boa impressão", que finge
respeitar as regras e que tem um comportamento irrepreensível do ponto de
vista das convenções sociais; mas é aquele que cumpre na realidade da vida a
vontade 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.

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 dais a maior prova do vosso poder

quando perdoais e Vos compadeceis,
derramai sobre nós a vossa graça, para que,
correndo prontamente para os bens prometidos,
nos tornemos um dia
participantes da felicidade 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 18,25-28)

"Quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida"

Eis o que diz o Senhor:

"Vós dizeis: 'A maneira de proceder do Senhor não é justa'.

Escutai, casa de Israel:

Será a minha maneira de proceder que não é justa?

Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto?

Quando o justo se afastar da justiça,

praticar o mal e vier a morrer,

morrerá por causa do mal cometido.

Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado,

praticar o direito e a justiça,

salvará a sua vida.

Se abris os seus olhos

e renunciar às faltas que tiver cometido,

há-de viver e não morrerá".
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 24 (25), 4-5.6-7.8-9  (R. 6a)

Refrão: Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia.

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador:
em vós espero sempre.

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Não recordeis as minhas faltas
e os pecados da minha juventude.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.
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O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 2,1-11)

"Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus"
Irmãos:
Se há em Cristo alguma consolação,
algum conforto na caridade,
se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo,
alguns sentimentos de ternura e misericórdia,
então, completai a minha alegria,
tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória;
mas, com humildade,
considerai os outros superiores a vós mesmos,
sem olhar cada um aos seus próprios interesses,
mas aos interesses dos outros.
Tende em vós os mesmos sentimentos
que havia em Cristo Jesus.
Ele, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte, e morte de cruz.
Por isso, Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem,
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor,
para glória de Deus Pai.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Jo 10,27)

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

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço-as e elas seguem-Me.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 21,28-32)

"Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida

irão adiante de vós para o reino de Deus"

Naquele tempo,
disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes
e aos anciãos do povo:
"Que vos parece?
Um homem tinha dois filhos.
Foi ter com o primeiro e disse-lhe:
'Filho, vai hoje trabalhar na vinha'.
Mas ele respondeu-lhe: 'Não quero'.
Depois, porém, arrependeu-se e foi.
O homem dirigiu-se ao segundo filho
e falou-lhe do mesmo modo.
Ele respondeu: 'Eu vou, Senhor'.
Mas de facto não foi.
Qual dos dois fez a vontade ao pai?"
Eles responderam-Lhe: "O primeiro".
Jesus disse-lhes:
"Em verdade vos digo:
Os publicanos e as mulheres de má vida
irão diante de vós para o reino de Deus.
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João Baptista veio até vós,
ensinando-vos o caminho da justiça,
e não acreditastes nele;
mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram.
E vós, que bem o vistes,
não vos arrependestes, acreditando nele".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Palavra de Deus deste Domingo recorda-nos que a nossa

relação com o Senhor não é algo estático, congelado, adquirido de uma
vez por todas. Ninguém pode dizer que possui uma amizade permanente
com o Senhor, amizade que é garantida para sempre e não poderia
jamais ser perdida. Não! Não é assim! A nossa relação com o Senhor é
um caminho, um caminho dinâmico, que vai se configurando na nossa
vida, crescendo ou diminuindo, aprofundando-se ou morrendo, conforme
a nossa atitude em cada fase de nossa existência. O Senhor é sempre
fiel, não muda; quanto a nós, devemos cuidar de ir sempre crescendo,
de fé em fé, de esperança em esperança, de amor em amor, na nossa
relação com o Senhor. É isto que as leituras de Ezequiel e do Evangelho
nos sugerem. O profeta Ezequiel, em nome de Deus, previne: "Quando
o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá
por causa do mal cometido." Eis, que exemplo trágico: o amigo de
Deus que morre para a vida com Deus! E porquê? Porque se descuidou
e foi matando a relação com o Senhor, a ponto de matar Deus no seu
coração e morrer para a relação com Deus! Ninguém pode dizer: "Já
fiz tanto, já dei tanto ao Senhor, já renunciei tanto. Agora basta!
Vou estacionar!" Isso seria regredir, definhar no caminho do Senhor,
morrer para a vida com Deus! Mas, o contrário também é verdadeiro.
Escutemos: "Quando o pecador se afastar do mal que tiver
realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se
abris os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há-de
viver e não morrerá" Eis a bondade do Senhor, que não nos prende no
passado pecaminoso: Senhor da vida, teu amor faz-nos recomeçar
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sempre! Não há desculpas para não mudarmos de vida, para não
recomeçarmos, para não deixarmos o nosso pecado, o vício de preguiça
espiritual! O Senhor espera-nos sempre, no aqui e no agora da nossa
existência; ainda que muitas vezes não acreditemos mais em nós próprios,
Ele continua a acreditar em nós, Ele dá-nos sempre a oportunidade de
experimentar o Seu perdão e a Sua misericórdia!

O que o Senhor disse pela boca de Ezequiel, Jesus o confirma na
parábola do Evangelho de hoje. Quem são os dois filhos? O primeiro,
que não queria obedecer ao pai, mas depois se arrependeu, são os
pecadores que, arrependidos e humilhados, de coração acolheram Jesus
e o Reino que Ele veio anunciar; o segundo filho, que prometeu fazer a
vontade do pai e, depois, fez como bem quis e entendeu, são aqueles
escribas e fariseus, justos aos seus próprios olhos, caprichosos e auto-
suficientes, que acabaram por perder o Reino de Deus por recusarem
acolher Jesus e a Sua palavra. Que somos nós diante de Deus? Estamos
a ser generosos para com Ele? Temos acolhido a Sua vontade na nossa
vida? Temos estado atentos aos seus apelos? Deveríamos sempre
progredir no caminho do Senhor... Progredimos quando O amamos,
quando fazemos a Sua vontade, quando nos dedicamos a Ele;
progredimos quando crescemos na virtude, progredimos quando somos
fiéis aos nossos compromissos para com Ele... Mas, entre nós, há aqueles
que regridem, que esmorecem, que esfriam e se afastam... aqueles que
pensam que podem ser cristãos numa atitude de comodismo...

Que fazer para não parar? Que fazer para crescer no caminho
do Senhor? São Paulo indica-nos um caminho de grande beleza,
simplicidade e eficácia, um caminho indispensável a todos nós! Quereis
crescer na estrada de Deus? Quereis experimentar o Seu amor? Quereis
viver de verdade? Então, "tende em vós o mesmos sentimentos que
havia em Cristo Jesus!" Que conselho! Contemplar Jesus, aprender
d’Ele, do Seu coração, dos Seus sentimentos de total amor e total doação
em relação ao Pai e a nós; aprender a Sua doçura, a Sua humildade, a
Sua obediência radical ao Pai: "Ele, que era de condição divina, não
Se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si
próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante
aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte, e morte de cruz.". Caríssimos, em Cristo,
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temos o hábito de pensar em Jesus, de contemplar essa sua atitude?
Olhemos a cruz, aprendamos a lição do Senhor! Cristo nunca se buscou
a si próprio, mas esvaziou-se totalmente, desejando somente a vontade
do Pai. Por isso foi livre, por isso foi a mais perfeita e completa
manifestação do Reino de Deus, pois isso o Pai O exaltou, O glorificou,
encheu-O de vida plena!

O Apóstolo Paulo convida-nos a contemplar Jesus, escutar Jesus,
para adquirir os sentimentos de Jesus e, assim, viver a vida de Jesus.
Viver assim, é ser amigo de Deus, é viver de verdade e tornar-se sinal
de vida divina para os outros. É isto que os cristãos deveriam ser; que a
Igreja deve ser! Pensemos no quadro encantador que São Paulo traça:
"Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade,
se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo, alguns
sentimentos de ternura e misericórdia, então, completai a minha
alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade
nem por vanglória; mas, com humildade, considerai os outros
superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios
interesses, mas aos interesses dos outros.!" . Isto é que é ter os
sentimentos do Cristo; isto é que é viver para Deus; isto é que é ser já
agora, testemunha daquela verdadeira vida que o Senhor nos dará por
toda a eternidade! Cresçamos neste caminho, progridamos nesta vida,
para vivermos de verdade, como pedíamos na oração colecta desta
Eucaristia: "Senhor, derramai sobre nós a vossa graça, para que,
correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um
dia participantes da felicidade celeste."

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs em Cristo:

Oremos confiadamente a Deus Pai
pelos filhos que dizem "sim"
ao convite para trabalharem na sua vinha,
e por aqueles que sempre dizem "não",
suplicando todos juntos:

«Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos!».
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1. Pelo Papa Bento XVI e pelos bispos que nos confirmam na fé,
pelos presbíteros e diáconos que nos servem
e por todos os discípulos de Cristo,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que exercem o poder com humildade,
pelos pecadores que se afastaram do mal
e pelos justos que deixaram de ser bons,
oremos ao Senhor.

3. Pelos homens seguros de si próprios,
por aqueles que reconhecem a sua fragilidade
e por todos os que se levantam quando caem,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que já morreram, marcados com o sinal da fé,
por aqueles que, às escuras, procuram a Deus
e pelos que não O buscam nem o servem,
oremos ao Senhor.

5. Pelos professores e alunos de todas as escolas,
pelos que vão entrar no último ano de estudos
e pelos que já terminaram, mas estão desempregados,
oremos ao Senhor.

6. Pela nossa assembleia do domingo,
pelos seus membros mais activos e fiéis
e por aqueles que se recusam a servir a comunidade,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
fazei nascer em cada um de nós
os mesmos sentimentos
que havia em vosso Filho muito amado,
que assumiu a condição de servo
e se entregou à morte pelos homens.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Deus de misericórdia infinita,

aceitai esta nossa oblação

e fazei que por ela se abra para nós

a fonte de todas as bênçãos.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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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 não quereis a morte do pecador,
mas que constantemente lhe falais
para que abra o seu coração aos vossos apelos
e se afaste do mau caminho.
Bendito sejais por Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos destes por irmão e Salvador.
Ele é a vossa Palavra definitiva para a humanidade.
Ele prometeu que as portas do vosso reino
ficariam sempre abertas,
mesmo aos maiores pecadores que se arrependessem.
Ele é o enviado da vossa Boa Nova da salvação.
A qualquer momento da vida,
em todas as circunstâncias,
nunca é tarde de mais para nos arrependermos
e para sermos acolhidos por Vós.
Bendito sejais pelo vosso Espírito,
que cada dia nos convida
a trabalhar na vossa vinha
e nos inspira um SIM que seja verdadeiro
e manifeste a conversão do nosso coração;
um SIM das nossas palavras e das nossas obras,
que dará frutos para o vosso reino.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Jesus,
nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos,
tomou o Pão, fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie 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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Bento XVI, o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
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Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.

Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

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.

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 da incoerência da nossa vida
com a fé que professamos.
Dai-nos a paz no viver quotidiano,
de modo que, ajudados pela vossa misericórdia,
vivamos sempre pacientes e esperançados
no meio do mal que nos rodeia,
aguardando em jubiloso esperança,
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que dissestes que os publicanos e os pecadores,
precederiam no Vosso Reino
aqueles que se pretendem justos,
e se recusam converter-se ao Evangelho:
convertei o nosso coração,
guardai-nos na humildade da Vossa graça,
mantend-nos na unidade da fé
e na caridade fraterna

 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.

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. – Fazei, Senhor, que este sacramento celeste

renove a nossa alma e o nosso corpo,
para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte,
possamos tomar parte na sua herança gloriosa.
Ele 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.

É sempre fácil fazer belas promessas
e proferir belas declarações.
O que conta são os actos.
Não basta dizer os actos de fé, de esperança e de caridade.
É preciso pôr em acção a nossa fé,
a nossa esperança e a nossa caridade.
Então, seremos verdadeiros praticantes,
pondo em prática o que ouvimos e vivemos na missa.

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


