
— 41 —

III Domingo da Quaresma
Ano A

A Vida Nova pela ReconciliaçãoA Vida Nova pela Reconciliação
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III Domingo da Quaresma
(A Vida Nova pela Reconciliação...)

1.ª Leit. – Ex 17, 3-7;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-2. 5-8;
Evangelho – Jo 4, 5-42.

A Palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma, essencialmen-
te, que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada
pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de
realização plena, de felicidade perfeita.

A primeira leitura mostra como Jahwéh acompanhou a cami-
nhada dos hebreus pelo deserto do Sinai e como, nos momentos de crise,
respondeu às necessidades do seu Povo. O quadro revela a pedagogia
de Deus e dá-nos a chave para entender a lógica de Deus, manifestada
em cada passo da história da salvação.

A segunda leitura repete, noutros termos, o ensinamento da pri-
meira: Deus acompanha o seu Povo em marcha pela história; e, apesar
do pecado e da infidelidade, insiste em oferecer ao seu Povo – de forma
gratuita e incondicional – a salvação.

O Evangelho também não se afasta desta temática… Garante-
nos que, através de Jesus, Deus oferece ao homem a felicidade (não a
felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna). Quem acolhe o
dom de Deus e aceita Jesus como “o salvador do mundo” torna-se um
Homem Novo, que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida
plena e definitiva.
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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.
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Oração Colecta
Pres. – Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade,

que nos fizestes encontrar no jejum,
na oração e no amor fraterno
os remédios do pecado,
olhai benigno para a confissão da nossa humildade,
de modo que, abatidos pela consciência da culpa,
sejamos confortados pela vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Êxodo (Ex 17, 3-7)

«Dá-nos água para beber»

Naqueles dias,
o povo israelita, atormentado pela sede,
começou a altercar com Moisés, dizendo:
«Porque nos tiraste do Egipto?
Para nos deixares morrer à sede,
a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?»
Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo:
«Que hei de fazer a este povo?
Pouco falta para me apedrejarem».
O Senhor respondeu a Moisés:
«Passa para a frente do povo
e leva contigo alguns anciãos de Israel.
Toma na mão a vara com que fustigaste o rio
e põe te a caminho.
Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb.
Baterás no rochedo e dele sairá água;
então o povo poderá beber».
Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel.
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E chamou àquele lugar Massa e Meriba,
por causa da altercação dos filhos de Israel
e por terem tentado o Senhor, ao dizerem:
«O Senhor está ou não no meio de nós?».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
     não fecheis os vossos corações.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus nosso salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras.
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Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 5, 1-2.5-8)

«O amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado»

Irmãos:
Tendo sido justificados pela fé,
estamos em paz com Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual temos acesso, na fé,
a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos,
apoiados na esperança da glória de Deus.
Ora, a esperança não engana,
porque o amor de Deus
foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Cristo morreu por nós,
quando éramos ainda pecadores.
Dificilmente alguém morre por um justo;
por um homem bom,
talvez alguém tivesse a coragem de morrer.
Deus prova assim o seu amor para connosco:
Cristo morreu por nós,
quando éramos ainda pecadores.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Jo 4,42.15)

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...

Senhor, Vós sois o Salvador do mundo:
dai-nos a água viva, para não termos sede

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 4, 5-42)

«Fonte da água que jorra para a vida eterna»

Naquele tempo,
chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar,
junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José,
onde estava a fonte de Jacob.
Jesus, cansado da caminhada, sentou Se à beira do poço.
Era por volta do meio dia.
Veio uma mulher da Samaria para tirar água.
Disse lhe Jesus: «Dá Me de beber».
Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos.
Respondeu Lhe a samaritana:
«Como é que Tu, sendo judeu,
me pedes de beber, sendo eu samaritana?»
De facto, os judeus não se dão com os samaritanos.
Disse lhe Jesus:
«Se conhecesses o dom de Deus
e quem é Aquele que te diz: ‘Dá Me de beber’,
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva».
Respondeu Lhe a mulher:
«Senhor, Tu nem sequer tens um balde, e o poço é fundo:
donde Te vem a água viva?
Serás Tu maior do que o nosso pai Jacob,
que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu,
com os seus filhos a os seus rebanhos?»
Disse Lhe Jesus:
«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que Eu lhe der
nunca mais terá sede:
a água que Eu lhe der tornar se á nele uma nascente
que jorra para a vida eterna».
«Senhor, suplicou a mulher dá me dessa água,
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para que eu não sinta mais sede
e não tenha de vir aqui buscá la».
Vejo que és profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte
e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar».
Disse lhe Jesus:
«Mulher, podes acreditar em Mim:
Vai chegar a hora em que nem neste monte
nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis;
nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou –
em que os verdadeiros adoradores
hão de adorar o Pai em espírito a verdade,
pois são esses os adoradores que o Pai deseja.
Deus é espírito
e os seus adoradores devem adorá l’O em espírito e verdade».
Disse Lhe a mulher:
«Eu sei que há de vir o Messias,
isto é, Aquele que chamam Cristo.
Quando vier há de anunciar nos todas as coisas».
Respondeu lhe Jesus:
«Sou Eu, que estou a falar contigo».
Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus,
por causa da palavra da mulher.
Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus,
pediram Lhe que ficasse com eles.
E ficou lá dois dias.
Ao ouvi l’O, muitos acreditaram e diziam à mulher:
«Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos.
Nós próprios ouvimos
e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo».

Palavra da Salvação
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 4, 5-42)

Narrador – Naquele tempo,
chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar,
junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José,
onde estava a fonte de Jacob.
Jesus, cansado da caminhada, sentou Se à beira do poço.
Era por volta do meio dia.
Veio uma mulher da Samaria para tirar água.
Disse-lhe Jesus:

Jesus – «Dá Me de beber».
Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos.

Narrador – Respondeu Lhe a samaritana:
Samaritana – «Como é que Tu, sendo judeu,

me pedes de beber, sendo eu samaritana?»
Narrador – De facto, os judeus não se dão com os samaritanos.

Disse-lhe Jesus:
Jesus – «Se conhecesses o dom de Deus

e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’,
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva».

Narrador – Respondeu-Lhe a mulher:
Samaritana – «Senhor, Tu nem sequer tens um balde,

e o poço é fundo: donde Te vem a água viva?
Serás Tu maior do que o nosso pai Jacob,
que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu,
com os seus filhos a os seus rebanhos?»

Narrador – Disse-Lhe Jesus:
Jesus – «Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede.

Mas aquele que beber da água que Eu lhe der
nunca mais terá sede:
a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente
que jorra para a vida eterna».

Samaritana – «Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não sinta mais sede
e não tenha de vir aqui buscá-la.
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Vejo que és profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte
e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar».

Narrador – Disse-lhe Jesus:
Jesus – «Mulher, podes acreditar em Mim:

Vai chegar a hora em que nem neste monte
nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis;
nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou –
em que os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito a verdade,
pois são esses os adoradores que o Pai deseja.
Deus é espírito
e os seus adoradores devem adorá-l’O
em espírito e verdade».

Narrador – Disse Lhe a mulher:
Samaritana – «Eu sei que há-de vir o Messias,

isto é, Aquele que chamam Cristo.
Quando vier há-de anunciar-nos todas as coisas».

Narrador – Respondeu-lhe Jesus:
Jesus – «Sou Eu, que estou a falar contigo».

Muitos samaritanos daquela cidade
acreditaram em Jesus, por causa da palavra da mulher.
Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus,
pediram-Lhe que ficasse com eles.
E ficou lá dois dias.
Ao ouvi-l’O, muitos acreditaram e diziam à mulher:

Samaritanos – «Já não é por causa das tuas palavras
que acreditamos.
Nós próprios ouvimos
e sabemos que Ele é realmente
o Salvador do mundo».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
A Quaresma é tempo de caminho para a santa Páscoa – Páscoa

de Cristo e nossa Páscoa. Ora, é pelo Baptismo e pela Eucaristia que
entramos misteriosamente na Páscoa do Senhor, no seu mistério de
morte e ressurreição. Por isso celebramos a Noite Santa de Páscoa
com o Baptismo e a Eucaristia! Pois bem, o Evangelho de hoje é uma
belíssima catequese baptismal!

Acompanhemos passo a passo este texto belíssimo. "Chegou
uma mulher da Samaria para buscar água". Essa mulher, essa
samaritana, essa pagã, representa os povos não-judeus, os que ainda
não conheciam o Deus verdadeiro. Eles vêm, sedentos, à procura de
uma água que não sacia definitivamente; eles têm de voltar sempre ao
poço, procuram saciar a sede de tantos modos, e continuam sempre
com sede: "Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede".
Consumismo, sexo, liberdade desenfreada, droga, poder, dinheiro, ciência
sem ética nem limites, facilidades... nada disso sacia de modo definitivo
o nosso coração! Jesus provoca a mulher: "Se conhecesses o dom de
Deus e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe
pedirias e Ele te daria água viva". Frase estupenda! O Dom de
Deus é o Espírito Santo (assim é transmitido a cada ao terminar a
iniciação cristão com o sacramento da Confirmação ou Crisma: Recebe,
por este sinal, o Espírito Santo, o Dom de Deus!); é Ele á água que
jorra para a vida eterna. Em Jo 7,37, Jesus convidou: "Se alguém tem
sede, venha a mim, e beba todo aquele que crê em mim". E o
Evangelista recorda que do seio do Messias sairão rios de água viva, o
Espírito Santo (cf. Jo 7,38). E quem é que pede de beber? O Messias,
isto é, o Ungido com o Espírito, o doador do Espírito, da água que nos
sacia de vida eterna!

Diante disso, a Samaritana - e nós também - suplica: "Senhor,
dá-me dessa água!" Esta água só pode ser recebida no sacramento do
Baptismo! Como aquele outro pedido: "Senhor, dá-nos deste pão"
(Jo 6,34). Eis o Baptismo; eis a Eucaristia! É assim que a vida de
Jesus nos chega! Mas, não se pode receber o Baptismo sem primeiro
se reconhecer pecador, sem primeiro confessarmos o nosso pecado e
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buscarmos a remissão no Espírito Santo que Jesus dá! Quem não se
humilha diante do Senhor, quem não se reconhece pecador, não beberá
dessa água! Por isso, Jesus revela o pecado da mulher, toca o seu ponto
fraco, fá-la reconhecer-se indigna, não para a envergonhar, mas para a
libertar com a verdade: "Vai chamar teu marido!" A mulher era adúltera,
com vários maridos, como os pagãos, com os seus vários deuses! Jesus,
então, revela que os pagãos adoram o que não conhecem, porque "a
salvação vem dos judeus!" Interessante o ecumenismo de Jesus: não
mascara a verdade, não nega a verdadeira fé, em nome de um falso
diálogo! A salvação vem dos judeus, porque é dos judeus que Cristo
vem – Ele, o único e verdadeiro Salvador, fora do qual não há nem pode
haver salvação alguma! Há tanto teólogo sabido…, tantos sacerdotes…,
tantos catequistas… que esquecem isso! Por outro lado, o judaísmo vai
ser superado: "Vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em Espírito e Verdade" e não mais em Jerusalém!
Quando Cristo der o seu Espírito, é nesse Espírito de Verdade, Espírito
de Cristo, recebido nas águas do Baptismo, que a humanidade encontrará
a Deus! Esses são os adoradores que o Pai procura, pois a salvação
definitiva vem de Cristo, presente nos sacramentos da sua Igreja católica,
sobretudo no Baptismo e na Eucaristia! É n’Ele que judeus e pagãos
são chamados a formar um só povo de verdadeiros adoradores!

Finalmente, o misterioso diálogo de Jesus com os apóstolos:
"Tenho um alimento que não conheceis: o meu alimento é fazer a
vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra". O alimento
de Jesus é levar o Reino do Pai a todos os povos, judeus e pagãos! É o
que Jesus acabara de fazer com a Samaritana... e ela vai chamar os
outros até Jesus. Por isso, Jesus diz: "Levantai os olhos e vede os
campos: eles estão dourados para a colheita! O ceifeiro já está a
receber o salário e recolhe o fruto para a vida eterna! Um é o que
semeia, outro o que colhe!" O Senhor está a semear para que os
Apóstolos colham depois da Páscoa! Mas, a conversão daqueles
samaritanos é já um sinal e uma antecipação da colheita, da conversão
dos pagãos.

Que dizer mais? Somos a colheita de Cristo! "Estamos em paz
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com Deus por Jesus Cristo". Porque fomos baptizados n'Ele, vivemos
na esperança, pois já experimentamos em nós a vida eterna, pois "o
amor de Deus foi derramado como água nos nossos corações pelo
Espírito que nos foi dado!" E tudo isto, graças ao que Cristo semeou
com a Sua morte, tornando-se grão que dá fruto para a vida eterna! Eis
que prova de amor tão grande o Pai nos deu! Eis em que consiste o
Reino que Jesus veio anunciar e trazer! Eis a obra do Pai, que é o
alimento de Jesus!

Na sede do nosso caminho de vida e de Quaresma, olhemos
para Jesus, aproximemo-nos d'Ele, o Rochedo que, ferido na cruz, de
lado aberto, faz jorrar a água do Espírito para o Seu povo peregrino e
sedento. O mundo, tão sedento, procura matar a sede em tantas águas
sujas, envenenadas, águas que matam! Que nós matemos a nossa sede
em Cristo, novo Rochedo, que jorra a água do Espírito, que dura para a
vida eterna! Que ele alimente o nosso caminho quaresmal até à Páscoa
da glória!

Oração Universal

Pres. – Irmãos:
Deixemos que o ardor da nossa sede
se exprima em oração
e nos leve a pedir a Jesus Cristo
que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro
a água viva que jorra para a eternidade,
dizendo confiadamente:

«Renovai-nos, Senhor, com a Vossa graça»

1. Pela Igreja, por esta arquidiocese de Braga e suas comunidades,
para que o Senhor lhes dê a água viva
e as torne fonte de graça e de perdão,
oremos, irmãos.

2. Pelos responsáveis e governantes deste mundo,
para que o Senhor lhes dê a água viva
e faça deles homens de paz e de justiça,
oremos, irmãos.
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3. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem,
para que o Senhor lhes dê a água viva,
os proteja, lhes dê alívio e os conforte,
oremos, irmãos.

4. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa,
para que o Senhor lhes dê a água viva
e os ensine a perdoar e a repartir,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
para que o Senhor nos dê a água viva
e não deixe que fechemos os nossos corações,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
fazei-nos encontrar em Jesus Cristo
a fonte da água viva
onde a nossa sede de justiça e de santidade
se possa saciar em plenitude.
Ele 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.
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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. – Concedei, Senhor, por este sacrifício,

que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados,
perdoemos também aos nossos irmãos.
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,
por Cristo nosso Senhor.
Quando Ele pediu à samaritana água para beber,
já lhe tinha concedido o dom da fé
e da sua fé teve uma sede tão viva
que acendeu nela o fogo do amor divino.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa 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,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

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
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.
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Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.

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 de todo o rigor excessivo,
que só vê o mal nos outros,
os julga e condena de uma vez para sempre.
Dai-nos o Vosso olhar misericordioso,
o Vosso coração compreensivo
e o Vosso perdão generoso,
enquanto esperamos 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 proclamaste a Boa Nova da salvação
e curastes os doentes:
abri as nossas mãos e convertei o nosso coração,
para podermos acolher a paz que nos ofereceis,
e nos convidais a partilhar à nossa volta,
para sermos mensageiros de luz e não de trevas,
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.
Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,

tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

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. – Recebemos, Senhor nosso Deus,

o penhor da glória eterna
e, vivendo ainda na terra,
fomos saciados com o pão do Céu.
Nós Vos pedimos humildemente
a graça de manifestar na vida
o que celebramos neste sacramento.
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 – Deus todo-poderoso
afaste de vós toda a adversidade
e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos.

R.: Amén.

Pres – O Senhor ilumine os vossos pensamentos
com a luz da palavra divina
para que possais alcançar a felicidade eterna.

R.: Amén.

Pres – Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo,
para que tomeis parte na herança dos Santos, no Céu.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e Espírito Santo!

R.: Amén.

Que fonte?
Sede do Povo de Israel no deserto!
Sede da samaritana!
E nós? Temos sede? De quem? De quê?
A que poço vamos nós beber
para matar todas as sedes que nos habitam?
E se nos enganamos na fonte?
«Senhor, dá me dessa água,
para que eu não sinta mais sede»!

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


