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A Vinha e os vinhateirA Vinha e os vinhateirA Vinha e os vinhateirA Vinha e os vinhateirA Vinha e os vinhateirososososos

Domingo XVII do Tempo Comum
Ano A

1.º aniversário sacerdotal
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27.º Domingo do Tempo Comum27.º Domingo do Tempo Comum27.º Domingo do Tempo Comum27.º Domingo do Tempo Comum27.º Domingo do Tempo Comum
(A Vinha do Senhor e os vinhateiros)

1.ª Leit. – Is 5, 1-7;
Salmo 79, 9 e 12. 13-14. 15-16. 19-20;
2.ª Leit. – Filip 4, 6-9;
Evangelho – Mt 21, 33-43.

A liturgia do 27.º Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem

da "vinha de Deus" para falar desse Povo que aceita o desafio do amor

de Deus e que se coloca ao serviço de Deus. Desse Povo, Deus exige

frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia.

Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da

solicitude de Deus pela sua "vinha". Esse amor e essa solicitude não

podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo e de injus-

tiça… O Povo de Jahwéh tem de deixar-se transformar pelo amor

sempre fiel de Deus e produzir os frutos bons que Deus aprecia - a

justiça, o direito, o respeito pelos mandamentos, a fidelidade à Aliança.

Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega

de Filipos – e todos os que fazem parte da "vinha de Deus" – a viverem

na alegria e na serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo

e digno. São esses os frutos que Deus espera da sua "vinha".

No Evangelho, Jesus retoma a imagem da "vinha". Critica for-

temente os líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da

"vinha de Deus" e que se recusaram sempre a oferecer a Deus os

frutos que lhe eram devidos. Jesus anuncia que a "vinha" vai ser-lhes

retirada e vai ser confiada a trabalhadores que produzam e que entre-

guem a Deus os frutos que ele espera.
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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. – Deus eterno e omnipotente,

que, no vosso amor infinito,
cumulais de bens os que Vos imploram
muito além dos seus méritos e desejos,
pela vossa misericórdia,
libertai a nossa consciência de toda a inquietação
e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 5,1-7)

«A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel»

Vou cantar, em nome do meu amigo,
um cântico de amor à sua vinha.
O meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina.
Lavrou-a e limpou-a das pedras,
plantou-a de cepas escolhidas.
No meio dela ergueu uma torre e escavou um lagar.
Esperava que viesse a dar uvas,
Mas ela só produziu agraços.
E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá,
sede juízes entre mim e a minha vinha:
Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito?
Quando eu esperava que viesse a dar uvas,
porque é que apenas produziu agraços?
Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha:
vou tirar-lhe a vedação e será devastada;
vou demolir-lhe o muro e será espezinhada.



— 126 —

Farei dela um terreno deserto:
não voltará a ser podada nem cavada,
e nela crescerão silvas e espinheiros;
e hei-de mandar às nuvens
que sobre ela não deixem cair chuva.
A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel,
e os homens de Judá são a plantação escolhida.
Ele esperava rectidão e só há sangue derramado;

esperava justiça e só há gritos de horror.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 79 (80), 9.12.13-14.15-16.19-20 (R. Is 5, 7a)

Refrão: A vinha do Senhor é a casa de Israel.

Arrancastes uma videira do Egipto,
expulsastes as nações para a transplantar.
Estendia até ao mar as suas vergônteas
e até ao rio os seus rebentos.

Porque lhe destruístes a vedação,
de modo que a vindime quem quer que passe pelo caminho?
Devastou-a o javali da selva
e serviu de pasto aos animais do campo.
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Deus dos Exércitos, vinde de novo,
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,
o rebento que fortalecestes para Vós.

Não mais nos apartaremos de Vós:
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome.
Senhor, Deus dos Exércitos, fazei-nos voltar,
iluminai o vosso rosto e seremos salvos.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
(Filip 4,6-9)

«Ponde isto em prática e o Deus da paz estará convosco»

Irmãos:
Não vos inquieteis com coisa alguma.
Mas, em todas as circunstâncias,
apresentai os vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e acções de graças.
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao resto, irmãos,
tudo o que é verdadeiro e nobre,
tudo o que é justo e puro,
tudo o que é amável e de boa reputação,
tudo o que é virtude e digno de louvor
é o que deveis ter no pensamento.
O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim
é o que deveis praticar.
E o Deus da paz estará convosco.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(cf. Jo 15,16)

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

Eu Vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 21,33-43)

«Arrendará a vinha a outros vinhateiros»

Naquele tempo,
disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo:
"Ouvi outra parábola:
Havia um proprietário que plantou uma vinha,
cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar
e levantou uma torre;
depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe.
Quando chegou a época das colheitas,
mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos.
Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos,
espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram-no.
Tornou ele a mandar outros servos,
em maior número que os primeiros.
E eles trataram-nos do mesmo modo.
Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo:
'Respeitarão o meu filho'.
Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si:
'Este é o herdeiro;
matemo-lo e ficaremos com a sua herança'.
E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no.
Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros?".
Eles responderam:
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"Mandará matar sem piedade esses malvados
e arrendará a vinha a outros vinhateiros,
que lhe entreguem os frutos a seu tempo".
Disse-lhes Jesus: "Nunca lestes na Escritura:
'A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular;
tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos'?
Por isso vos digo:
Ser-vos-á tirado o reino de Deus
e dado a um povo que produza os seus frutos".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Palavra de Deus deste Domingo recorda-nos uma história de

amor, misteriosa, triste e destinada a fazer-nos pensar... É a história do
Povo de Israel. Não a sua história simplesmente na forma de crónica,
de conjunto de factos, um após o outro, no correr do tempo. Aqui a
história é apresentada em forma de parábola, uma parábola do amor de
Deus, o Amado, pela sua vinha; uma parábola de decepção, de vinhateiros
assassinos, de um Filho querido lançado fora da vinha...

Na primeira leitura, de Isaías, Deus queixa-se da sua vinha pela
boca do profeta: «Um amigo meu plantou videiras escolhidas... es-
perava que ela produzisse uvas boas, mas produziu agrassos».
Esta é a história de Israel, a vinha amada: o Senhor plantou o seu povo:
esperou bons frutos, mas vieram frutos azedos: «A vinha do Senhor
do Universo é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta-
ção escolhida. Ele esperava rectidão e só há sangue derramado;
esperava justiça e só há gritos de horror». Perante tal infidelidade,
o Senhor diz pelo profeta: «Vou tirar-lhe a vedação e será devasta-
da; vou demolir-lhe o muro e será espezinhada. Farei dela um ter-
reno deserto...» Eis o triste resumo da história do Povo de Deus da
antiga aliança. Tão amado, tão preferido, Israel não foi fiel à aliança,
Israel não deu os frutos de amor, de sensibilidade para com seu Deus,
de total dedicação a Ele que o Senhor esperava.
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Esta atitude do primeiro povo chegou ao extremo na atitude dos
chefes judeus da época de Jesus: misteriosamente, eles rejeitaram Je-
sus, expulsaram-no da vinha de Deus e mataram-no. O facto é que
Israel foi-se fechando à aliança com o seu Deus e, quando o Messias
veio, o Povo amado não teve a capacidade para O reconhecer e aco-
lher... Recordemos como Jesus fala do Seu próprio destino na parábola
de hoje: o proprietário que planta a vinha é o Pai do céu, a vinha amada
é a casa de Israel – essa vinha que, já vimos, deu frutos azedos; os
vinhateiros são os chefes do povo, aos quais Deus confiou a Sua vinha;
o Senhor enviou os seus empregados para receber os frutos: são os
profetas e todos aqueles que advertiram o povo de Deus para que se
convertesse. Os vinhateiros espancaram e mataram esss enviados. O
Pai, então, enviou o Filho, o Amado, o Herdeiro. «Este é o herdeiro;
matemo-lo e ficaremos com a sua herança!» – eis a terrível palavra
dos vinhateiros, a sentença dos chefes judeus! E tomaram o Filho ama-
do, expulsam-n’O como um maldito e matam-n’O! Diante disto, a con-
clusão do Evangelho é misteriosa: a vinha será tirada e dada a outros. A
eleição de Israel passará para um novo Povo, a Igreja; Jesus, a pedra
rejeitada, será a pedra angular de uma nova construção – o Novo Povo
de Deus, a Igreja do Novo Testamento, nascida do seu sangue.

Que história impressionante!... um povo tão amado, um povo
singular. Um povo de santos... e que perdeu a oportunidade de reco-
nhecer e acolher o Messias tão esperado e tão desejado! Um povo que
deveria ser ministro da salvação de toda a humanidade e não soube
compreender a sua missão... Ao mesmo tempo, o nosso misterioso nas-
cimento: somos a Igreja, resto de Israel, do qual Deus fez, em Cristo,
um Novo Povo, para testemunhar o Senhor e levar o Seu nome aos
confins da terra. Somos um povo, caríssimos: somos Igreja; mais que
tudo, somos o Povo de Deus da nova aliança, somos a vinha do Senhor,
enxertada no verdadeiro tronco, que é Jesus, a verdadeira videira! Sem
merecer, por graça de Deus, eis o que somos!

Irmãos e irmãs, a Escritura diz-nos que todas estas coisas acon-
teceram para nos servir de exemplo (cf. 1Cor 10,6)... Não somos
melhores que os judeus, não devemos desprezá-los nem condená-los!
É verdade que jamais a aliança passará para um terceiro povo, jamais a
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Igreja perderá a sua condição de Novo Povo de Deus. Compreenda-
mos: a verdadeira vinha nova é o póprio Cristo: «Eu sou a verdadeira
videira e o meu Pai é o agricultor» (Jo 15,1). Vinha bendita, verda-
deira cepa da antiga vinha, Israel! Jesus é a videira, nós, os ramos: «Eu
sou a videira e vós os ramos» (Jo 15,5). Ele é o tronco bendito e nós,
a Sua Igreja, os ramos que não se podem separar dele! É por isso que
jamais esta Igreja, nova vinha unida ao tronco, poderá perder a condi-
ção de videira escolhida, amada e eleita. Mas, atenção: os ramos, indi-
vidualmente, podem ser arrancados: «Todo ramo que em mim não
produz fruto o Pai corta-o» (Jo 15,2). Devemos, então perguntar
pela nossa fidelidade a Deus que, em Jesus, nos fez ramos da Sua nova
vinha! Que frutos, caríssimos, estamos a dar? Uvas doces? Uvas aze-
das? Uvas nenhumas? Quais são os nossos frutos? São as nossas obras,
são as nossas atitudes, é o nosso modo de viver? O Senhor espera de
nós uma vida segundo a Sua vontade, segundo aquilo que o Senhor
Jesus nos mostrou e viveu; o Senhor espera de nós um testemunho de
amor profundo a Ele, para que o mundo descubra e corresponda ao Seu
amor! Na segunda leitura deste Domingo, o Apóstolo exorta-nos: «Quan-
to ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é
justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que
é virtude e digno de louvor é o que deveis ter no pensamento. O
que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim é o que deveis
praticar. E o Deus da paz estará convosco». Eis aqui um belo pro-
grama de frutos dados por um ramo enxertado em Cristo!

Igreja de Deus, aqui reunida para a Eucaristia, é a vinha amada
do Senhor! Vinha por vezes ameaçada de devastação, seja pela
perseguição do mundo que não crê, seja pelos seus próprios pecados,
que azedam os frutos que deveriam ser doces! Convertei-vos, Igreja de
Deus em Cristo; convertei-vos e dai frutos em vossa vida!

Quanto a vós, Senhor Deus, Senhor da vinha, «Deus dos
Exércitos, vinde de novo, olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que
fortalecestes para Vós» Olhai, Pai Santo, a face do vosso Filho Jesus,
morto e ressuscitado, que oferecemos em sacrifício eucarístico: tende
piedade de nós; dai-nos força, vida e paz!
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Oração Universal

Pres. – Irmãos caríssimos:
Unidos a Cristo,
como as vides ligadas à cepa que as faz viver,
peçamos ao Senhor a graça de dar fruto abundante,
dizendo com fé e humildade:

«Abençoai, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pelos cristãos da nossa Diocese de Braga,
para que sejam verdadeiros, justos e puros,
e ponham em prática o que escutaram na Palavra,
oremos ao Senhor.

2. Pelos governantes dos países mais poderosos,
para que assegurem a paz entre as nações,
e difiquem um mundo novo aberto a Cristo,
oremos ao Senhor

3. Pelo povo de Israel, vinha de Deus,
plantada de cepas escolhidas,
para que descubram em Jesus o Salvador,
oremos ao Senhor.

4. Pelos homens e mulheres de outras culturas,
para que ao chegar o tempo da colheita,
Deus os encontre carregados de frutos,
oremos ao Senhor.

5. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano,
para que o estudo dedicado e persistente
lhes obtenha grandes alegrias,
oremos ao Senhor.

6. Por nós próprios e pela nossa comunidade,
para que o Espírito Santo nos ensine
a orar, a suplicar e a dar graças,
oremos ao Senhor.
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Pres. – Senhor, Deus do universo,
olhai dos céus e vede esta vinha,
que a vossa mão direita plantou,
e fazei-nos encontrar na Eucaristia
a seiva que nos faz produzir frutos de vida eterna.
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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor,

o sacrifício que Vós mesmo nos mandastes oferecer
e, por estes sagrados mistérios que celebramos,
confirmai em nós a obra da redenção.
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 sois Deus, e nosso Pai,
por quem cantamos o cântico do bem-amado
pela sua vinha.
Vós a escolhestes e plantastes.
Sem Vos cansardes, Vós a visitastes
e a rodeastes dos vossos cuidados.
Vós lhe enviastes o vosso Filho,
o herdeiro que a terra esperava,
e que os homens rejeitaram e mataram.
Mas, pelo vosso poder de vida,
Vós O levantastes de entre os mortos,
e tornou-Se a nova cepa, da qual nós somos os ramos.
É por isso que,
com todos os homens de boa vontade que Vos procuram,
e com todos os santos
que Vos serviram na humildade e na fidelidade
proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
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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,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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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.

Renovai, Senhor, a Vossa Igreja de Braga
com a luz do Evangelho,
e fortalecei o vínculo da unidade
entre os Pastores e os fiéis do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão,
de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
a Vossa Igreja resplandeça
como sinal profético de unidade e concórdia.

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.
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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.

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,
do mal que mata em nós a vida.
Fazei-nos construtores de justiça e de paz.
Despertai em nós a esperança,
mais forte que as provações,
para aguardarmos com alegria a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 Vós sois a verdadeira vinha e o vosso Pai é o vinhateiro.
Ligai-nos solidamente a Vós, como os ramos à cepa.
Então daremos abundantes frutos
para alegria do Vosso coração, e para a nossa salvação,
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,
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.

Não podemos criticar o proprietário da vinha,
posto em cena por Jesus numa parábola,
por ter negligenciado a sua vinha:
ele trata da vinha com todos os cuidados…
Não podemos criticar a sua paciência
e a sua perseverança para com os vinhateiros:
ele envia os seus servidores que são lapidados,
envia outros que têm o mesmo destino
e, enfim, envia o seu próprio filho,
pensando que ele seria respeitado.
E nós, de que lado nos situamos?
Jesus foi-nos enviado…
Foram-nos enviados mensageiros… Escutámo-los?
O Reino de Deus não é devido, é-nos confiado.
Esperando que não nos seja retirado…

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


