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6.º Domingo do Tempo Comum6.º Domingo do Tempo Comum6.º Domingo do Tempo Comum6.º Domingo do Tempo Comum6.º Domingo do Tempo Comum
(Os Mandamentos: um projecto de Deus)

1.ª Leit. – Sir 15, 16-21 (15-20);
Salmo – Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34;
2.ª Leit. – 1 Cor 2, 6-10
Evangelho – Mt 5, 17-37.

A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projecto de salva-
ção para que o homem possa chegar à vida plena e propõe-nos uma
reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projecto.

Na segunda leitura, Paulo apresenta o projecto salvador de Deus
(aquilo que ele chama “sabedoria de Deus” ou “o mistério”). É um
projecto que Deus preparou desde sempre “para aqueles que o amam”,
que esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo revelou
com a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a
sua morte na cruz (pois aí, no dom total da vida, revelou-se aos homens
a medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho que leva
à realização plena).

A primeira leitura recorda, no entanto, que o homem é livre de
escolher entre a proposta de Deus (que conduz à vida e à felicidade) e a
auto-suficiência do próprio homem (que conduz, quase sempre, à morte
e à desgraça). Para ajudar o homem que escolhe a vida, Deus propõe
“mandamentos”: são os “sinais” com que Deus delimita o caminho que
conduz à salvação.

O Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base
com que o homem deve abordar esse caminho balizado pelos “manda-
mentos”: não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito
estrito pela letra da lei; mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude
interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha, depois, corres-
pondência em todos os passos da vida.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor, que prometestes estar presente

nos corações rectos e sinceros,
ajudai-nos com a vossa graça
a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada.
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 Ben-Sirá ( Sir 15, 16-21 (15-20))

«Não mandou a ninguém fazer o mal»

Se quiseres, guardarás os mandamentos:

ser-lhe fiel depende da tua vontade.

Deus pôs diante de ti o fogo e a água:

estenderás a mão para o que desejares.

Diante do homem estão a vida e a morte:

o que ele escolher, isso lhe será dado.

Porque é grande a sabedoria do Senhor,

Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas.

Seus olhos estão sobre aqueles que O temem,

Ele conhece todas as coisas do homem.

Não mandou a ninguém fazer o mal,

nem deu licença a ninguém de cometer o pecado.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
 Salmo118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R. 1b ou Aleluia)

Refrão: Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.
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Promulgastes os vossos preceitos
para se cumprirem fielmente.
Oxalá meus caminhos sejam firmes
na observância dos vossos decretos.

Fazei bem ao vosso servo:
viverei e cumprirei a vossa palavra.
Abri, Senhor, os meus olhos
para ver as maravilhas da vossa Lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para ser fiel até ao fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 2, 6-10)

«Antes dos séculos Deus predestinou a sabedoria para a nossa glória»

Irmãos:
Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos,
mas de uma sabedoria que não é deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo,
que vão ser destruídos.
Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta,
que já antes dos séculos
Deus tinha destinado para a nossa glória.
Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu;
porque se a tivessem conhecido,
não teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito,
«nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram,
nem jamais passou pelo pensamento do homem

o que Deus preparou para aqueles que O amam».
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Mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo,

porque o Espírito Santo penetra todas as coisas,

até o que há de mais profundo em Deus.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf Mt 11, 25)

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

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
( Mt 5, 17-37)

«Foi dito aos antigos ... Eu, porém, digo-vos ...»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
Em verdade vos digo:
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus.
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Porque Eu vos digo:
Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta.
Reconcilia-te com o teu adversário,
enquanto vais com ele a caminho,
não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo.
Ouvistes que foi dito:
‘Não cometerás adultério’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a,
já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
pois é melhor perder-se um dos teus membros
do que todo o corpo ser lançado na geena.
E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado,
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corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor que se perca um dos teus membros,
do que todo o corpo ser lançado na geena.
Também foi dito:
‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que repudiar sua mulher,
salvo em caso de união ilegal,
fá-la cometer adultério.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não faltarás ao que tiveres jurado,
mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor’.
Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum:
nem pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.
O que passa disto vem do Maligno».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Liturgia de hoje dá-nos a oportunidade de reflectir sobre qual

deve ser a atitude do cristão diante da Lei de Deus.
Para muitos, é um tabu, uma série de proibições, que desaprovam

muitas de nossas atitudes ou ações... Mas, será esse o verdadeiro sentido
dos Mandamentos?

A 1.ª Leitura apresenta-nos Deus propondo os Mandamentos
ao Povo de Israel, num clima de aliança... E o povo acolhe unânimemente
a proposta. (Ecl 5,16-21)

Para o povo de Israel, o amor e a fidelidade à Lei constituem
toda a justiça e santidade... apesar de muitas infidelidades... Mas, com
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o passar do tempo, reduziu a Lei a uma observância puramente externa,
sem uma convicção interior mais profunda...

No Evangelho, Jesus censura tal atitude: "Se a vossa justiça
não for maior que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis
no Reino dos céus!"  Não é suficiente uma fidelidade material e externa
à Lei... É preciso uma fidelidade mais profunda, interior... E Jesus
apresenta 6 exemplos concretos.

São Antíteses: "Ouvistes o que foi dito... EU, porém, digo-
vos..." mediante as quais proclama o sentido da nova Lei. Hoje são
lidas as primeiras quatro, referentes aos temas: Homicídio, Adultério,
Divórcio e Perjúrio. As duas últimas: Perdão no lugar  de vingança
(Lei de Talião) e o Amor ao inimigo, ao contrário de ódio, ficam para o
próximo domingo.

1) HOMICÍDIO: "Ouvistes: Não matarás... aquele que matar
terá de responder em Juízo..."

Jesus: "Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão,
terá que responder em  juízo..."

CONDENA: todo tipo de morte: calúnia... mentira... fraude...
ofensa... Matar lideranças, não dando espaço na comunidade...

E o ABORTO? (Se houvesse um Raio X capaz de mostrar o
cemitério que criamos dentro de nosso coração, nós assustar-nos-íamos...
Quantas pessoas estão mortas, para nós!

2) ADULTÉRIO: "Ouvistes: não cometerás adultério..."
(eram bem mais severos para as mulheres).

Jesus: "Quem olhar para uma mulher com desejo
desonesto...  já pecou em seu coração".

CONDENA: Não só o acto consumado de adultério, mas também
o desejo... o adultério de coração.... certas amizades já são adultério...
Não basta manter escondido da esposa ou do marido as infidelidades.

"Se teu olho for ocasião de queda... corta-o"... Não devemos
tomar ao pé da letra, mas significa radicalidade.

3) DIVÓRCIO: "Ouvistes: Aquele que repudiar sua mulher,
dê-lhe um certificado de repúdio". A lei de Moisés "tolerava" o divórcio
em certos casos (união ilícita), para preservar a mulher nesses casos:
direito de igualdade.



— 106 —

Jesus: "Todo aquele que repudia sua mulher, faz com que
ela adultere: E quem se casa com ela, comete adultério".

CONDENA: O Divórcio anula a tolerância da Lei mosaica... e
afirma a indissolubilidade do vínculo matrimonial... Qual nossa Atitude
Pastoral, hoje, para os separados, e os recasados?

4) PERJÚRIO: "Ouviste: Não jurarás falso..."
Jesus: "Não jureis de modo algum... Vosso SIM seja SIM,

vosso NÃO, NÃO. Tudo que for, além disso, vem do Maligno..."
CONDENA: A falsidade... - E por que precisar de jurar?
Não basta uma prática apenas externa da lei... temos que

obedecer, viver o espírito da Lei.

O Sermão da Montanha neste trecho ensina-nos que a vida
espiritual não está num catálogo de normas perfeitas que proíbem as
más acções, mas na limpeza da fonte de todas as acções: o coração,
pois dele procedem assassínios, adultérios, prostituições, falsos
testemunhos e difamações.

O Salmo afirma: "Feliz quem tem uma vida pura e segue a Lei
do Senhor".

Na 2.ª Leitura, Paulo fala da "Sabedoria de Deus", tão diferente
da dos homens.  (1Cor 2,6-10)

E NÓS, como observamos os Mandamentos?
– Com o espírito do Antigo Testamento?  (fazer isto ou aquilo

porque é lei, porque é "obrigado"?
– Por que vou à Missa?  Porque é um preceito? Porque o Pároco,

na Cateques, "obriga"?
"Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e

fariseus...  não entrareis no Reino dos céus".
"Quem me AMA, guarda os meus mandamentos..."
 Seja a nossa observância dos Mandamentos uma expressão

sincera e profunda do nosso amor para com Deus.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs em Cristo:

Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
para que nos ajude com a sua graça
a pôr em prática as palavras de Jesus,
suplicando confiadamente:

«Pela Vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor!».

1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos que professam a fé apostólica,
para que despertem no coração dos fiéis e catecúmenos
o desejo do reino dos Céus,
oremos, irmãos.

2. Pelos que têm responsabilidades educativas,
para que saibam promover a cultura do povo
fundada nos mandamentos de Deus,
oremos, irmãos.

3. Pelos oprimidos e marginalizados,
pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem,
para que encontrem alívio, consolação e saúde,
oremos, irmãos.

4. Pelas mães solteiras e pelos lares separados,
para que sintam, da parte dos cristãos,
o acolhimento e a ajuda de que precisam,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui presentes na assembleia do domingo
e que escutámos as palavras de Jesus no Evangelho,
para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Deus omnipotente,
gravai em nós a lei do amor e do perdão,
para sermos capazes de viver
em conformidade com o Evangelho do vosso Filho.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. –  No Evangelho escutávmos:
«se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares
que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta».
Ao apresentarmos as nossas ofertas no altar
reconciliemo-nos uns com os outros.

Saudai-vos na paz de Cristo.

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, Senhor,

que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem,
para que, obedecendo sempre à vossa vontade,
alcancemos a recompensa 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 e nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
a Vós, que nos criastes para Vós,
mas deste-nos a liberdade
de escolher entre a vida e a morte,
entre o bem e o mal;
a Vós que destes a Moisés uma primeira lei
para o povo judeu,
e que, na pessoa do Vosso Filho,
nos transmitis uma nova Lei mais exigente,
mas que nos levará à autêntica felicidade;
a Vós que na pessoa do Vosso Filho,
nos revelastes o Vosso amor de Pai,
levando-nos e não mais Vos considerarmos
como um juiz severo;
a Vós que, na força do Vosso Espírito,
nos encorajais a dizer-Vos sempre
o SIM da nossa vontade à Vossa santa Lei.
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É por isso que, iluminados com Vossa sabedoria,
em uníssono com os anjos e os santos do céu
queremos proclamar na terra a Vossa glória,
cantando a uma 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.

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, 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.
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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 mesmo 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.



— 112 —

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 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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e fazei-nos participantes da Vossa Sabedoria
para conhecermos melhor a Vossa Lei
e a vivermos nas nossas relações quotidianas,
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 dissestes aos Vossos Apóstolos
«eu não vim revogar a Lei ou os Profetas»:
dai-nos força para vivermos a plenitude do Evangelho,

 guardando, por amor,
 o mais pequeno dos Vossos mandamentos
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.

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. – Senhor, que nos alimentastes com o pão do Céu,

concedei-nos a graça de buscarmos sempre
aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida.
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.

“Eu não vim revogar a Lei ou os Profetas,
não vim revogar, mas completar.”
Como nos preocupamos
em conhecer e viver
a Lei de Deus que aprendemos na Catequese?
E se ao longo desta semana
nos esforçassemos por recordar,
com a inteligência e com a Vida,
os Mandamentos da Lei de Deus?

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


