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V Domingo da Quaresma
Ano A

A Vida NA Vida NA Vida NA Vida NA Vida Nova pela Rova pela Rova pela Rova pela Rova pela Ressurressurressurressurressurreição...eição...eição...eição...eição...A Vida NA Vida NA Vida NA Vida NA Vida Nova pela Rova pela Rova pela Rova pela Rova pela Ressurressurressurressurressurreição...eição...eição...eição...eição...
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V Domingo da Quaresma
(A vida Nova pela Reconciliação)

1.ª Leit. – Ez 37, 12-14;
Salmo – Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8;
2.ª Leit. – Rom 8, 8-11;
Evangelho – Jo 11, 1-45.

Neste 5.º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o

desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa definiti-

vamente a vida biológica: é a vida definitiva que supera a morte.

Na primeira leitura, Jahwéh oferece ao seu Povo exilado, de-

sesperado e sem futuro (condenado à morte) uma vida nova. Essa vida

vem pelo Espírito, que irá recriar o coração do Povo e inseri-lo numa

dinâmica de obediência a Deus e de amor aos irmãos.

A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia do seu Baptismo,

optaram por Cristo e pela vida nova que Ele veio oferecer. Convida-os,

portanto, a ser coerentes com essa escolha, a fazerem as obras de Deus

e a viverem “segundo o Espírito”.

O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de

Deus e dar aos homens a vida definitiva. Ser “amigo” de Jesus e aderir

à sua proposta (fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom

aos irmãos) é entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem desse jeito

experimentam a morte física; mas não estão mortos: vivem para sempre

em 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.



— 99 —

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

de viver com alegria o mesmo espírito de caridade
que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte
pela salvação dos homens.
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 37, 12-14)

"Infundirei em vós o meu espírito e revivereis"

Assim fala o Senhor Deus:
«Vou abrir os vossos túmulos
e deles vos farei ressuscitar, ó meu povo,
para vos reconduzir à terra de Israel.
Haveis de reconhecer que Eu sou o Senhor,
quando abrir os vossos túmulos
e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo.
Infundirei em vós o meu espírito e revivereis.
Hei-de fixar-vos na vossa terra
e reconhecereis que Eu, o Senhor,
o disse e o executarei».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo Salmo 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7)
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Refrão: No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

Se tiverdes em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão,
para Vos servirmos com reverência.

Eu confio no Senhor,
a minha alma espera na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.

Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 8-11)

"O Espírito d'Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos
habita em vós"

Irmãos:
Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus.
Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós.
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Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não Lhe pertence.
Se Cristo está em vós,
embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado,
o espírito permanece vivo por causa da justiça.
E, se o Espírito d’Aquele
que ressuscitou Jesus de entre os mortos
habita em vós,
Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos,
também dará vida aos vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que habita em vós.

Palavra do Senhor
Aclamação ao Evangelho

(Jo 11, 25a.26)

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

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor.

Quem acredita em Mim nunca morrerá.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 11, 1-45)

"Eu sou a ressurreição e a vida"

Narrador – Naquele tempo,
estava doente certo homem, Lázaro de Betânia,
aldeia de Marta e de Maria, sua irmã.
Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume
e Lhe tinha enxugado os pés com os cabelos.
Era seu irmão Lázaro que estava doente.
As irmãs mandaram então dizer a Jesus:
"Senhor, o teu amigo está doente".
Ouvindo isto, Jesus disse:
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Jesus – "Essa doença não é mortal,
mas é para a glória de Deus,
para que por ela seja glorificado o Filho do homem".

Narrador – Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro.
Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente,
ficou ainda dois dias no local onde Se encontrava.
Depois disse aos discípulos:

Jesus – "Vamos de novo para a Judeia".
Narrador – Os discípulos disseram-Lhe:
Discípulos – "Mestre,

ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-Te
e voltas para lá?"

Narrador – Jesus respondeu:
Jesus – "Não são doze as horas do dia?

Se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz deste mundo.
Mas se andar de noite, tropeça,
porque não tem luz consigo".

Narrador – Dito isto, acrescentou:
Jesus – "O nosso amigo Lázaro dorme,

mas Eu vou despertá-lo".
Narrador – Disseram então os discípulos:
Discípulos – "Senhor, se dorme, está salvo".
Narrador – Jesus referia-se à morte de Lázaro,

mas eles entenderam que falava do sono natural.
Disse-lhes então Jesus abertamente:

Jesus – "Lázaro morreu;
por vossa causa, alegro-Me de não ter estado lá,
para que acrediteis.
Mas, vamos ter com ele".

Narrador – Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros:
Tomé – "Vamos nós também, para morrermos com Ele".
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Narrador – Ao chegar,
Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias.
Betânia distava de Jerusalém cerca de três quilómetros.
Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria,
para lhes apresentar condolências pela morte do irmão.
Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar,
Marta saiu ao seu encontro,
enquanto Maria ficou sentada em casa.
Marta disse a Jesus:

Marta – "Senhor, se tivesses estado aqui,
meu irmão não teria morrido.
Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus,
Deus To concederá".

Narrador – Disse-lhe Jesus:
Jesus – "Teu irmão ressuscitará".
Narrador – Marta respondeu:
Marta – "Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição,

no último dia".
Narrador – Disse-lhe Jesus:
Jesus – "Eu sou a ressurreição e a vida.

Quem acredita em Mim,
ainda que tenha morrido, viverá;
E todo aquele que vive e acredita em Mim,
nunca morrerá.
Acreditas nisto?"

Narrador – Disse-Lhe Marta:
Marta – "Acredito, Senhor,

que Tu és o Messias, o Filho de Deus,
que havia de vir ao mundo".

Narrador – Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria,
a quem disse em segredo:

Marta – "O Mestre está ali e manda-te chamar".
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Narrador – Logo que ouviu isto,
Maria levantou-se e foi ter com Jesus.
Jesus ainda não tinha chegado à aldeia,
mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro.
Então os judeus que estavam com Maria em casa
para lhe apresentar condolências,
ao verem-na levantar-se e sair rapidamente,
seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar.
Quando chegou aonde estava Jesus,
Maria, logo que O viu, caiu-Lhe aos pés e disse-Lhe:

Maria – "Senhor, se tivesses estado aqui,
meu irmão não teria morrido".

Narrador – Jesus, ao vê-la chorar,
e vendo chorar também os judeus que vinham com ela,
comoveu-Se profundamente e perturbou-Se.
Depois perguntou:

Jesus – "Onde o pusestes?"
Narrador – Responderam-Lhe:
Maria – "Vem ver, Senhor".
Narrador – E Jesus chorou.

Diziam então os judeus:
Judeus – "Vede como era seu amigo".
Narrador – Mas alguns deles observaram:
Judeus – "Então Ele, que abriu os olhos ao cego,

não podia também ter feito
que este homem não morresse?"

Narrador – Entretanto, Jesus, intimamente comovido,
chegou ao túmulo.
Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada.
Disse Jesus:

Jesus – "Tirai a pedra".
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Narrador – Respondeu Marta, irmã do morto:
Marta – "Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias".
Narrador – Disse Jesus:
Jesus – "Eu não te disse que, se acreditasses,

verias a glória de Deus?"
Narrador – Tiraram então a pedra.

Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse:
Jesus – "Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido.

Eu bem sei que sempre Me ouves,
mas falei assim por causa da multidão que nos cerca,
para acreditarem que Tu Me enviaste".

Narrador – Dito isto, bradou com voz forte:
Jesus – "Lázaro, sai para fora".
Narrador – O morto saiu,

de mãos e pés enfaixados com ligaduras
e o rosto envolvido num sudário.
Disse-lhes Jesus:

Jesus – "Desligai-o e deixai-o ir".
Narrador – Então muitos judeus,

que tinham ido visitar Maria,
ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n'Ele.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
De hoje a oito entraremos na Semana Santa, com a solenidade

dos Ramos e da Paixão do Senhor. Hoje, neste último Domingo antes
dessa Grande Semana, a Liturgia apresenta-nos Jesus Cristo como nossa
Ressurreição e nossa Vida. Aqui, não estamos a falar de modo figurado
ou metafórico! Jesus é realmente, propriamente, a nossa Vida, a nossa
Ressurreição! Ele é o cumprimento do sonho de vida e felicidade que o
Pai, desde o início, tem para nós: "Ó meu povo, vou abrir as vossas
sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Porei em vós o
meu Espírito, para que vivais!" É em Jesus que esta promessa se
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cumpre, é n'Ele que somos arrancados das sepulturas da vida e da
sepultura da morte; é no seu Espírito Santo, derramado sobre nós, que o
Pai nos vivifica!

Jesus é a própria Ressurreição; Ele é a própria Vida, Vida plena,
Vida divina, Vida eterna! Jesus é a plenitude da vida, da nossa existência:
n'Ele, o nosso caminho termina não no Nada do absurdo, do vazio,
mas na plenitude da Glória. Sem Ele, seríamos nada; sem Ele, tudo
quanto vivemos terminaria no aniquilamento: "De que nos valeria ter
nascido, se não nos redimisse no Seu amor?" – é o que vai perguntar
a liturgia da Igreja daqui a poucos dias, na noite de Páscoa. Num mundo
que procura desesperadamente a vida, a felicidade; numa época como
a nossa, em que se tem sede de um motivo para viver, de um sentido
para a existência, Jesus apresenta-Se-nos como a própria vida!

Mas, escutemo-lo a falar, Ele mesmo no Evangelho deste Domingo.
Deixemos que Ele nos fale da vida, que Ele mesmo nos ensine a viver!

Lázaro estava doente, a sofrer; depois, morreu. As suas irmãs
estavam tristes, angustiadas, imploraram tanto pela vinda do Senhor
para curar o irmão... E Jesus não foi; Jesus demorou-se. Quantas vezes
fazemos, nós também, esta mesma experiência na nossa vida. "Esta
doença não leva à morte; ela serve para a glória de Deus, para
que o Filho de Deus seja glorificado por ela!" E, pensemos bem:
"Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro.
Quando ouviu dizer que Lázaro estava doente, Jesus ficou ainda
dois dias no lugar em que se encontrava"... Os caminhos de Deus
não são os nossos caminhos, os nossos tempos e modos não são os
d'Ele. "Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria
morrido..." Jesus sentiu a morte de Lázaro, Jesus "ficou
profundamente comovido" e chorou por Lázaro, mas não impediu a
sua doença e a sua morte! Vejamos: Deus não é tapa-buracos; nunca
compreenderemos o Seu modo de agir! Ele ama-nos…, Ele é fiel…,
Ele preocupa-se connosco…, Ele conhece as nossas dores. Mas, jamais
compreenderemos o Seu modo de agir no mundo e na nossa vida! Uma
coisa é certa: se acreditarmos, veremos sempre a glória de Deus, e em
tudo no mundo e em tudo na nossa vida Deus será glorificado!

Então, Jesus consolou Marta e Maria. Jesus promete-lhes a
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Ressurreição. Como todo o judeu, as irmãs esperam a Ressurreição no
Último Dia, no final dos tempos. Jesus, então, faz uma das revelações
mais impressionantes de todo o Evangelho: "Eu sou a Ressurreição e
a Vida!" Atenção! Levemos a sério esta afirmação! Detenhamo-nos
diante dela, admirados! A Ressurreição que os judeus esperavam chegou:
é Jesus! A Ressurreição não é uma coisa, uma realidade impessoal!
Não! A Ressurreição é uma pessoa: ela tem coração, rosto, voz e amor
sem fim! A Ressurreição é Jesus em pessoa: "Eu sou a Ressurreição
e a Vida! Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá!" É Ele
quem nos vem buscar; é na força d'Ele que seremos erguidos da morte;
é n'Ele que a nossa vida é salva do Absurdo, do Nada, do Vazio: "quem
vive e crê em mim, não morrerá para sempre!" Nunca será demais a
surpresa, a admiração, a grandeza destas palavras! "Deus deu-nos a
Vida eterna, e essa Vida está no seu Filho" (1Jo 5,11), esta Vida é
o Seu Filho!

Estamos para celebrar a Páscoa. Não esqueçamos que é para
que tenhamos a vida que Jesus Se entregou por nós: morto na carne, foi
vivificado no Espírito Santo pela sua ressurreição (cf. 1Pd 3,18).
Ressuscitado, plenificado no Espírito Santo, derramou sobre nós esse
Espírito de vida, dando-nos, assim, a semente de Vida eterna: "se o
Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita
em vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também
dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita
em vós"

É esta a nossa esperança: a Ressurreição! Por ela vivemos, dela
temos certeza! E já possuímos, como primícias, como garantia, o Espírito
Santo da ressurreição. Então, vivamos uma vida nova, uma vida de
ressuscitados em Cristo Jesus: "Os que vivem segundo a carne,
segundo o pecado, não podem agradar a Deus! Vós não viveis
segundo a carne, mas segundo o Espírito" de Cristo Jesus! Então,
vida nova! Deixemo-nos guiar pelo Espírito! Renovemo-nos!
Convertamo-nos! Que as observâncias da santa Quaresma, o combate
aos vícios, a abstinência dos alimentos e a confissão dos pecados nos
preparem para celebrar de coração renovado a Santa Páscoa – esta,
de 2011 e aquela, da Vida eterna!
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Oração Universal

Pres. – Irmãos e irmãs:
Deus é a vida do mundo
e ressuscita os mortos pela força do seu Espírito.
Com toda a confiança, oremos ao Pai por Jesus Cristo,
vencedor da morte e do pecado,
dizendo com fé:  «Ouvi, Senhor, as nossas súplicas»

1. Pelos fiéis e pelos pastores da santa Igreja,
para que professem a fé em Jesus Cristo,
que os ressuscitou e lhes deu a sua vida,
oremos ao Senhor.

2. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos,
para que o Senhor os arranque dos seus túmulos
e os liberte dos enganos do demónio,
oremos ao Senhor.

3. Pelos eleitos que se preparam para o Baptismo,
para que uma vez ressuscitados de entre os mortos
sejam sempre conduzidos pelo Espírito,
oremos ao Senhor.

4. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos,
para que o mistério da cruz os fortaleça,
os alivie, os reanime e lhes dê esperança,
oremos ao Senhor.

5. Por todos aqueles que entre nós estão de luto,
para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis,
lhes encha o coração da sua paz,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que vencestes a morte e o abismo
ao ressuscitar o vosso Filho,
fazei-nos sair dos túmulos
onde nos prendem os nossos pecados,
para revelarmos ao mundo que Vós sois o Deus da vida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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. – Ouvi-nos, Senhor Deus omnipotente,
e, pela virtude deste sacrifício,
purificai os vossos servos
que iluminastes com os ensinamentos da fé.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Introdução à Oração Eucarística
Após termos abordado, na semana passada, o primeiro momento

da Liturgia Eucarística – a apresentação das oferendas – vamos dar início
ao momento central e mais alto de toda a celebração, a Oração Eucarística,
que é uma oração de ação de graças e de consagração. Para nos introdu-
zirmos neste mistério eucarístico, o celebrante convida a assembleia para
elevar os corações a Deus, dizendo "Corações ao alto!". O sentido desta
oração é que toda a assembleia dos fiéis se una a Cristo na proclamação
das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício.

Na Oração Eucarística, que são várias, podemos enumerar seis
pontos:

1.º – O Prefácio que possui a função de introduzir a assembleia na
grande ação de graças que se dá a partir deste ponto. Existem inúmeros
prefácios, abordando sobre os mais diversos temas: a vida dos santos,
Nossa Senhora, Páscoa, etc..

2.º – A Aclamação, Santo, Santo, Santo, que deveria ser sempre
cantada.

3.º – A invocação do Espírito Santo para que os dons oferecidos
pelos homens sejam consagrados.

4.º – A narração da instituição e consagração. Quando o sacerdo-
te ergue a Hóstia e o Cálice são momentos de profunda adoração. Por
isso, devem ser revestidos de profundo silêncio.

5.º – Preces e intercessões. Reconhecendo a ação de Cristo pelo
Espírito Santo em nós, a Igreja pede para que o Papa e seus auxiliares
sejam capazes de levar o Espírito Santo a todos. Pede pelos fiéis que já
partiram para que possam chegar ao Reino de Deus e pede por nós mes-
mos como "povo santo e pecador".

6.º – Doxologia Final. É uma espécie de resumo de toda a oração
eucarística e exprime a glorificação de Deus. É quando o celebrante num
ato de louvor, levanta a Hóstia e o Cálice e aclama "Por Cristo, com Cris-
to, em Cristo …".

Após a Oração Eucarística que representa uma dimensão vertical
da Missa, em que nos unimos plenamente a Deus através de Cristo, se-
gue-se um momento horizontal que é o encontro e a comunhão com os
irmãos – o terceiro momento da Liturgia Eucarística.

A interligação entre a Oração Eucarística e o Rito da Comunhão é
feita pelo Pai-Nosso. Também neste momento pedimos perdão quando
rezamos o "Cordeiro de Deus...". Voltamos novamente a pedir perdão
com as palavras do centurião "Senhor, eu não sou digno de que entreis
em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.".
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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,
por Cristo nosso Senhor.
Como verdadeiro homem,
Ele chorou pelo seu amigo Lázaro;
como Deus eterno,
ressuscitou-o do túmulo;
compadecido da humanidade,
fez-nos passar da morte à vida,
mediante os sacramentos pascais.
Por Ele Vos adoram no Céu os coros dos Anjos
e se alegram eternamente na vossa presença.
Com eles também nós
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

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.
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E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todo 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,
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,
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
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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.

Pres. – Mistério da Fé!

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

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.

Lembrai-Vos também

dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo

e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.
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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.
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.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que dissestes «Eu sou a ressurreição e a vida;
todo aquele que vive e acredita em Mim,
nunca mais morrerá», nós Vos pedimos:

 não nos esqueçais,
quando estivermos sob o domínio da simples natureza.
Abri os túmulos de todos aqueles,
que procuram amar-Vos e servir-Vos nesta vida.
Que ao morrerem estejam para sempre conVosco,
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,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus omnipotente, concedei-nos a graça

de sermos sempre contados
entre os membros de Cristo,
nós que comungámos o seu Corpo e Sangue.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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.

O passo da confiança: A que “empresa” estamos nós sujeitos?
À do Espírito de Cristo ressuscitado?
Ousaremos dar o passo da confiança?
A quem pertencemos nós?

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




