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Corresponsabilidade...

Domingo XXXIII do Tempo Comum
Ano A
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33.º Domingo do Tempo Comum
(Corresponsabilidade cristã...)

1.ª Leit. – Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 1-6
Evangelho – Mt 25, 14-30.

A liturgia do 33.º Domingo do Tempo Comum recorda a cada
cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico em que
vivemos, testemunha consciente, activa e comprometida desse projecto
de salvação/libertação que Deus Pai tem para os homens.

O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como
esperar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo que se
empenha em fazer frutificar os "bens" que Deus lhe confia; e condena
o discípulo que se instala no medo e na apatia e não põe a render os
"bens" que Deus lhe entrega (dessa forma, ele está a desperdiçar os
dons de Deus e a privar os irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos a que
têm direito).

Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é
saber quando virá o Senhor pela segunda vez; mas é estar atento e
vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus,
testemunhando os seus projectos, empenhando-se activamente na
construção do Reino.

A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns
dos valores que asseguram a felicidade, o êxito, a realização. O "sábio"
autor do texto propõe, sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso,
da generosidade, do "temor de Deus". Não são só valores da mulher
virtuosa: são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver
na fidelidade aos projectos de Deus e corresponder à missão que Deus
lhe confiou.
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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...



— 265 —

Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça

de encontrar sempre a alegria no vosso serviço,
porque é uma felicidade duradoira e profunda
ser fiel ao autor de todos os bens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Provérbios     (Prov 31,10-13.19-20.30-31)

«Põe mãos ao trabalho alegremente»

Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa?
O seu valor é maior que o das pérolas.
Nela confia o coração do marido,
e jamais lhe falta coisa alguma.
Ela dá-lhe bem-estar e não desventura,
em todos os dias da sua vida.
Procura obter lã e linho
e põe mãos ao trabalho alegremente.
Toma a roca em suas mãos,
seus dedos manejam o fuso.
Abre as mãos ao pobre
e estende os braços ao indigente.
A graça é enganadora e vã a beleza;
a mulher que teme o Senhor
é que será louvada.
Dai-lhe o fruto das suas mãos,
e suas obras a louvem às portas da cidade.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
  Salmo 127, 1-2.3.4-5 (R. cf. 1a)

Refrão: Ditoso o que segue o caminho do Senhor.

Feliz de ti que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda,
no íntimo do teu lar;
teus filhos serão como ramos de oliveira,
ao redor da tua mesa.

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém,
todos os dias da tua vida.

Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
( 1 Tes 5, 1-6)

"Para que o dia do Senhor não vos surpreenda como um ladrão"

Irmãos:
Sobre o tempo e a ocasião, não precisais que vos escreva,
pois vós próprios sabeis perfeitamente
que o dia do Senhor vem como um ladrão nocturno.
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E quando disserem: "Paz e segurança",
é então que subitamente cairá sobre eles a ruína,
como as dores da mulher que está para ser mãe,
e não poderão escapar.
Mas vós, irmãos, não andeis nas trevas,
de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão,
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia:
nós não somos da noite nem das trevas.
Por isso, não durmamos como os outros,
mas permaneçamos vigilantes e sóbrios.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 15, 4a.5b)

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

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós, diz o Senhor.
Quem permanece em Mim dá fruto abundante.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 25, 14-30)

"Foste fiel em coisas pequenas:
vem tomar parte na alegria do teu senhor"

Naquele tempo,
Disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
"Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo,
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
Mas, o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
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Mas, o que recebera um só talento
foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
'Senhor, confiaste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei'.
Respondeu-lhe o senhor: 'Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas,
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor'.
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
'Senhor, confiaste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei'.
Respondeu-lhe o senhor: 'Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas,
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor'.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
'Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence'.
O senhor respondeu-lhe: 'Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem,
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem,
até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes'".

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
De um modo ou de outro, a Palavra do Senhor fala-nos sempre

da vida, revela-nos o seu o sentido, mostra-nos o caminho. Hoje, o
Senhor apresenta-nos a existência como um punhado de talentos, de
dons, de oportunidades que a providência gratuita e misteriosa de Deus
colocou nas nossas mãos para que façamos frutificar. Nunca compre-
enderemos porque nascemos deste modo ou somos daquele. Podemos,
no entanto, ter a certeza que o Senhor deu-nos uma vida, «a cada um
de acordo com a sua capacidade». Ora, é esta vida, dom de Deus,
fruto de um desígnio de amor sem fim, que cada um de nós deve res-
ponsavelmente cultivar e fazer frutificar em nosso benefício e em be-
nefício dos irmãos. Na mulher forte e industriosa da primeira leitura,
aparece um exemplo de alguém que não se contenta em passar pela
vida, mas vai tecendo o fio da existência com as pequenas fidelidades
de cada dia. Do mesmo modo, a segunda leitura chama-nos a atenção
para o facto de que nos serão pedidas contas da vida, dom recebido de
Deus. Daí, o conselho: "Não durmamos, como os outros, mas seja-
mos vigilantes e sóbrios".

Uma das grandes tentações do mundo atual é pensar que a exis-
tência é nossa de modo absoluto, como se cada um de nós se tivesse
criado a si próprio, dado a si próprio a existência. Fechados em si pró-
prios, os homens pensam que podem ser felizes construindo a vida ao
seu próprio modo, à medida de suas próprias ideias e objetivos. Ilusão!
A vida é dom de Deus e só nos faz felizes se dela fizermos um diálogo
amoroso com o Senhor, autor e doador do nosso ser. Mais que talentos
na vida, o Senhor  concedeu-nos a própria vida como um talento preci-
oso. Desenvolvê-lo e ser feliz e buscar não a nossa própria satisfação,
não a nossa própria medida, não o nosso próprio caminho, mas fazer da
existência uma busca amorosa e cheia de generosidade da vontade de
Deus. Só seremos felizes e maduros quando tivermos a capacidade de
nos arriscarmos verdadeiramente a perder, de nos deixarmos encontrar
no Senhor, alicerce e fonte de nossa vida. Este é o verdadeiro investi-
mento que devemos fazer!
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Infelizmente, a dinâmica do mundo modierno, pagão e ateu, não
nos ajuda nessa direção. Há distração demais, novidade demais, produ-
to demais a ser consumido; há preocupação demais com uma felicida-
de compreendida como satisfação dos nossos desejos, carências e von-
tades. Há consciência a menos de que a vida é dom e serviço, doação
e abertura para o infinito; há percepção a menos de que aqui estamos
de passagem e de que lá, junto ao Senhor, é que permaneceremos para
sempre. Atolamo-nos de tal modo nos afazeres da vida, no corre-corre
das nossas atividades, no esforço por satisfazer as nossas vontades, na
busca da nossa auto-afirmação, que perdemos a capacidade de com-
preender realmente que somos passageiros e viandantes numa existên-
cia breve e fugaz que só valerá a pena, só será vivida na verdade, se for
compreendida como abertura para o Senhor e, por amor a ele, abertura
generosa e servidora para os outros.

Estejamos atentos à advertência do Apóstolo: "Vós, meus ir-
mãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda
como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia". O
Dia é Cristo, a Luz é Cristo. Viver na luz, viver no dia é viver na pers-
pectiva de Cristo Jesus, é valorizar o que Ele valoriza e desprezar o que
Ele despreza. Filhos da luz, filhos do dia – eis o que deveríamos ser!
Mas, com tanta frequência a nossa mente e o nosso coração, os nossos
pensamentos e os nossos afetos encontram-se entenebrecidos como o
dos pagãos... Quão grave para nós, porque conhecemos a Luz, cremos
no Dia que é o Cristo-Deus!

Não nos iludamos, não façamos de conta que não sabemos: to-
dos haveremos de dar contas a Deus da nossa existência, do sentido
que lhe demos, daquilo que nela construímos. Queira Deus que a nossa
vida seja como a do Cristo Jesus: uma verdadeira e amorosa abertura
para Deus e uma abertura para os outros! Queira Deus que consiga-
mos, iluminados pela sua Palavra, nutridos pela sua Eucaristia e anima-
dos pela oração diária, viver a nossa existência na perspectiva de Deus,
de tal modo que vivamos, vivamos de verdade, vivamos em abundân-
cia, vivamos uma vida que valha a pena!

Que o Senhor no-lo conceda pela sua graça. Amém.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

O Senhor manda-nos vigiar.
Oremos uns pelos outros e por todos,
para que os homens vivam dignamente,
e imploremos com toda a confiança,  dizendo:

«Concedei-nos, Senhor, a Vossa graça!»

1. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo,
pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança,
e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render,
oremos, irmãos.

2. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse
e pelos que temem que Ele venha a toda a hora,
para que permaneçam vigilantes, mas em paz,
oremos, irmãos.

3. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares,
pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais,
e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus,
oremos, irmãos.

4. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons
e pelos outros a quem o Senhor deu apenas um,
para que todos produzam muitos frutos,
oremos, irmãos.

5. Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia,
e por aqueles que dizem sempre não a tudo,
para que recordemos que os talentos são dom de Deus,
oremos, irmãos.

6. Pelos que o Senhor escolheu como pastores e pelos  seminaristas
para que o Espírito Santo suscite nos corações de muitos jovens
a compaixão pelas multidões que andam como ovelhas sem pastor,
oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
fazei amadurecer em cada homem
os frutos da vossa bondade,
para que, no último dia,
todos possam recebê-los transfigurados.
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. – Concedei-nos, Senhor,

que os dons oferecidos para glória do vosso nome
nos obtenham a graça de Vos servirmos fielmente
e nos alcancem a posse da felicidade eterna.
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 Jesus Cristo Vosso Filho, nosso Senhor.
Graças a Ele, sabemos que sois um Deus de amor,
de paz e de perdão.
Graças ao seu Espírito, tornamo-nos imagens vossas,
cheias de força, de sabedoria, de inteligência,
de conselho, de prudência e de temor:
verdadeiros talentos que nos confiais,
para frutificarmos nesta terra,
e, um dia, recolherdes no vosso reino.
Graças ao seu Evangelho, tantos santos – ainda vivos –
são o reflexo da vossa bondade e do vosso amor.
É por isso que, com os anjos e com os santos
que já chegaram ao vosso reino,
queremos proclamar a vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos e a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
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como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a 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,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,

o memorial da nossa redenção,

recordamos a morte de Cristo

e a sua descida à mansão dos mortos;

proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;

e, esperando a sua vinda gloriosa,

nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,

o sacrifício do vosso agrado

e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação

que preparastes para a Vossa Igreja;

e concedei, por vossa bondade,

a quantos vamos participar

do mesmo pão e do mesmo cálice,

que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,

sejamos em Cristo uma oferenda viva

para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,

de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:

o vosso servo o Papa Bento XVI,

o nosso Arcebispo Jorge

e todos os Bispos e ministros sagrados,

os membros desta assembleia,

todo o vosso povo santo,

e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.
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Lembrai-Vos também

dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo

e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,

concedei, Pai de misericórdia,

a graça de alcançarmos a herança do Céu,

com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,

os Apóstolos e todos os Santos,

para que, no vosso reino,

com a criação inteira liberta do pecado e da morte,

cantemos eternamente a 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.

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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado,
e na Vossa misericórdia, encorajai-nos
diante das dificuldades dos tempos que passam.
Dai-nos, em abundância,
o Vosso Espírito de sabedoria e de força,
de paciência e de paz.
Concedei-nos a perseverança no bem,
e o desejo ardente da vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso único Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
a Vossa paz não é a paz que o mundo promete,
quando anuncia a paz na tranquilidade passiva,
mas a verdadeira paz, que Vós, ressuscitado,
anunciastes aos Vossos discípulos,
tirando-lhes do coração o medo e o egoísmo,
e abrindo-nos corajosamente
para a construção de um mundo novo,
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.
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Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Depois de recebermos estes dons sagrados,

humildemente Vos pedimos, Senhor:
o sacramento que o vosso Filho
nos mandou celebrar em sua memória
aumente sempre a nossa caridade.
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.

Vamos confiantes na misericórdia do Senhor.
Quando Ele vier ao nosso encontro
nos encontre prontos a recebê-l’O,
nós que O recebemos na Palavra proclamada
e no Pão repartido nesta Eucaristia

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




