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XI Domingo do Tempo Comum
(Deus ama o homem pecador)

1.ª Leit. – 2 Sam 12, 7-10. 13;
Salmo – Sal 31, 1-2. 5. 7 e 11;
2.ª Leit. – Gal 2, 16. 19-21
Evangelho – Lc 7, 36 – 8, 3.

A Palavra de Deus, neste domingo, convida todos os cristãos a fazer a
experiência da Páscoa pela graça do perdão e pelas suas exigências de res-
posta de amor. A resposta de amor à graça do perdão é o tema que une todas
as leituras.

Na 1.ª leitura, David reconhece o seu pecado, depois de Natã ter pro-
clamado os benefícios de Deus a favor do rei.

Na 2.ª leitura, Paulo afirma que o homem não é justificado pelas obras
da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É Cristo que vive nele.

No Evangelho, encontramos Jesus a comer em casa do fariseu Simão.
Uma mulher pecadora da cidade entra na casa e unge os pés de Jesus com
perfume.

Nas leituras de hoje, contemplamos três figuras atingidas pela miseri-
córdia de Deus: David, a mulher que ungiu os pés de Jesus e a quem muito foi
perdoado porque muito amou, e Paulo, que se sente crucificado com Cristo. A
David é pedida uma resposta de amor a Deus pelo muito que Dele recebeu.
A pecadora, que ungiu os pés do Senhor, foi perdoada dos seus muitos peca-
dos. A seguir, terá, de certeza, começado a seguir Jesus, pois com os Doze
que acompanhavam o Mestre havia algumas mulheres, que tinham sido cura-
das de espíritos malignos e de doenças. Uma delas chamava-se Maria
Madalena. E serviam Jesus e os Apóstolos com os seus bens. Paulo faz da
sua vida de apóstolo uma resposta de fé no Filho de Deus, "que me amou e se
entregou por mim".
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Introdução feita por um Catequista
Catequista – Celebramos hoje uma grande festa. Exultam de alegria os nossos

corações porque os nossos adolescentes do 6.º ano – de Vila
Chã e de Esposende – celebram hoje a Festa da Fé, a qual
têm em destaque o Credo que ao longo do ano aprenderam e
apronfundaram.

O Credo é um Símbolo da Fé, é uma forma de professar
ou declarar a nossa fé; por outras palavras: é uma forma de
manifestar a nossa adesão Àquele e àquilo em que
acreditamos.

Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos eram obrigados
a memorizar o Credo; hoje rezamos o Credo  na missa, também
designado por Símbolo de Niceia-Constantinopla, mas a
maioria de nós não se apercebe da dimensão desta oração.

O Credo é um resumo dos princípios mais importantes da
fé católica que aprendemos na catequese e alimentamos na
Eucaristia.

Disponhamo-nos para celebrar com alegria a fé que
professamos.

(Neste momento, as cinco crianças já devem estar junto ao altar com as peças
voltadas para a assembleia.)

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:
Vamos pedir perdão pelas vezes
em que fechamos o nosso coração
e não fizemos ao nosso irmão aquilo que Jesus nos pediu.
Com humildade e confiança em Deus Misericórdia
reconheçamos que somos pecadores.
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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...

Oração Colecta
Pres. – Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em Vós,

atendei propício as nossas súplicas;
e, como sem Vós nada pode a fraqueza humana,
concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça,
para que as nossas vontades e acções
Vos sejam agradáveis
no cumprimento fiel dos vossos mandamentos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 6 —

Liturgia da Palavra

Leitura do Segundo Livro de Samuel
(2 Sam 12, 7-10.13)

«O Senhor perdoou o teu pecado: Não morrerás»

Naqueles dias,
disse Nata a David:
«Assim fala o Senhor, Deus de Israel:
Ungi-te como rei de Israel
e livrei-te das mãos de Saul.
Entreguei-te a casa do teu senhor
e pus-te nos braços as suas mulheres.
Dei-te a casa de Israel e de Judá
e, se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais.
Como ousaste desprezar a palavra do Senhor,
fazendo o que é mal a seus olhos?
Mataste à espada Urias, o hitita;
tomaste como esposa a sua mulher,
depois de o teres feito passar à espada pelos amonitas.
Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa,
porque Me desprezaste
e tomaste a mulher de Urias, o hitita,
para fazeres dela tua esposa».
Então David disse a Natã:
«Pequei contra o Senhor».
Natã respondeu-lhe:
«O Senhor perdoou o teu pecado:
Não morrerás».

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. cf. 5c)

Refrão: Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado.

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor
não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.

Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado.

Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos,
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor,
exultai vós todos os que sois rectos de coração.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
   (Gal 2, 16.19-21)

«Não sou eu que vivo: é Cristo que vive em mim»

Irmãos:
Sabemos que o homem
não é justificado pelas obras da Lei,
mas pela fé em Jesus Cristo;
por isso acreditámos em Cristo Jesus,
para sermos justificados pela fé em Cristo
e não pelas obras da Lei,
porque pelas obras da Lei ninguém é justificado.
De facto, por meio da Lei, morri para a Lei,
a fim de viver para Deus.
Com Cristo estou crucificado.
Já não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim.
Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal,
vivo animado pela fé no Filho de Deus,
que me amou e Se entregou por mim.
Não quero tornar inútil a graça de Deus,
porque, se a justificação viesse por meio da Lei,
então Cristo teria morrido em vão.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(1 Jo 4,10b)

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

Deus amou-nos e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 7, 36 – 8, 3)

«São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou»

Naquele tempo,
um fariseu convidou Jesus para comer com ele.
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
Então, uma mulher – uma pecadora que vivia na cidade –
ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro com perfume;
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito,
banhava-Lhe os pés com as lágrimas
e enxugava-lhos com os cabelos,
beijava-os e ungia-os com o perfume.
Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta,
saberia que a mulher que O toca é uma pecadora».
Jesus tomou a palavra e disse-lhe:
«Simão, tenho uma coisa a dizer-te».
Ele respondeu: «Fala, Mestre».
Jesus continuou:
«Certo credor tinha dois devedores:
um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos.
Qual deles ficará mais seu amigo?»
Respondeu Simão:
«Aquele – suponho eu – a quem mais perdoou».
Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem».
E voltando-Se para a mulher, disse a Simão:
«Vês esta mulher?
Entrei em tua casa e não Me deste água para os pés;
mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas
e enxugou-os com os cabelos.
Não Me deste o ósculo;
mas ela, desde que entrei,
não cessou de beijar-Me os pés.
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Não Me derramaste óleo na cabeça;
mas ela ungiu-Me os pés com perfume.
Por isso te digo:
São-lhe perdoados os seus muitos pecados,
porque muito amou;
mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama».
Depois disse à mulher:
«Os teus pecados estão perdoados».
Então os convivas começaram a dizer entre si:
«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?»
Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
Depois disso, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias,
a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus.
Acompanhavam-n’O os Doze,
bem como algumas mulheres que tinham sido curadas
de espíritos malignos e de enfermidades.
Eram Maria, chamada Madalena,
de quem tinham saído sete demónios,
Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes,
Susana e muitas outras,
que serviam Jesus com os seus bens.

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética

Comecemos a nossa meditação sobre a Palavra do Senhor deste Domingo
recordando a primeira e principal das Bem-aventuranças; aquela que resume
todas as demais: “Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é
o Reino dos Céus” (Mt 5,3).

O Evangelho de hoje afirma que “Jesus ia caminhando por cidades e
aldeias, a pregar e a anunciar a Boa-nova do reino de Deus”. Mas, que
Boa-nova é esta, que Jesus pregava? Que n’Ele, Deus se revelava como Pai
cheio de amor e misericórdia, que se volta para o homem, inclina-se em direção
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a ele, para acolhê-lo, perdoá-lo, e caminhar com ele. Este anúncio requer uma
decisão da nossa parte: a conversão, isto é, um coração aberto à Boa-nova de
Jesus; um coração capaz de acolher a presença salvífica de Deus e, cheio do
amor do Senhor, abrir-se também para os outros, sobretudo para os pobres
sejam de que pobrezas forem. E por que Jesus afirma que é dos pobres o
Reino dos Céus? Esta pergunta é a chave para compreender as leituras deste
Domingo.

Quem é o pobre na Bíblia? De que pobre nos fala Jesus? Pobre é todo
aquele que se encontra numa situação extrema, situação de fraqueza e
impotência; pobre é todo aquele que se encontra numa situação limite na vida.
O gravemente doente é um pobre, o que não tem casa e comida é um pobre,
o discriminado e perseguido é um pobre, o que se sente só e sem amor é um
pobre, o que foi derrotado, o que foi incompreendido, o que foi pisado pelo
peso da existência... Notemos que a pobreza em si não é um bem. Mas porque
proclama Jesus os pobres bem-aventurados, dizendo ser deles o Reino dos
Céus? Porque o pobre, na sua pobreza, toca o que a vida humana é realmente:
precária, débil, incerta, dependente de Deus. Normalmente, a nossa tendência
é esquecer essa realidade, procurando mil muletas, mil apoios, mil ilusões:
bens materiais, saúde, prestígio, amigos, afecto, poder... e julgamo-nos
autosuficientes, senhores de nós mesmos, perdendo a atitude de criança simples
e confiante diante de Deus. Assim, autosuficiente, ricos para nós mesmos,
não nos achamos necessitados de um Salvador, fechamo-nos para o Reino
que Jesus veio anunciar. Só o pobre pode, com toda a verdade, tocar a debilidade
da vida com toda a crueza e verdade e, assim, os pobres têm muito mais
possibilidades de se abrirem para o Reino.

As leituras deste Domingo ilustram-nos esta realidade. Primeiro, a pobreza
de David que, apesar de forte militarmente e rei de Israel, não hesita em
reconhecer o seu pecado com toda a humildade diante do profeta do Senhor:
“Pequei contra o Senhor” – diz o rei. David não usa máscara, não procura
justificar-se com desculpas esfarrapadas. Reconhece-se pequeno, frágil,
limitado... humilha-se diante do Senhor. A resposta do Senhor é imediata: “O
Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás”. Depois, as duas figuras
contrapostas do Evangelho: de um lado Simão, cheio de si, da sua própria
justiça, seguro de si próprio, julgando-se em dia com Deus e com seus preceitos
e, por isso mesmo, fechado para a misericórdia e a delicadeza para com os
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outros. Jesus desmascara-o: “Quando entrei na tua casa, tu não me
ofereceste água para lavar os pés... Tu não me deste o beijo de saudação...
Tu não derramaste óleo na minha cabeça”. Simão, cheio de si, nunca pensou
de verdade que precisasse de um Salvador e, por isso, não foi aberto para
Jesus e para o Reino. Recebeu Jesus exteriormente, mas não aderiu a Ele
interiormente, de todo coração! Por outro lado, a mulher pecadora, adúltera
pública, derrama as lágrimas e o coração aos pés de Jesus, com toda a
simplicidade, com toda a sinceridade, do fundo de sua miséria... Esta mulher
reconhece-se pecadora, quebrada, infiel; sem máscara nenhuma, mostra-se
ao Senhor e suplica a sua misericórdia. Por isso, pode ouvir: “Os teus pecados
estão perdoados. Vai e paz!”

Somente quando experimentamos, de facto, esta pobreza, podemos
verdadeiramente acolher Deus que em Jesus vem ao nosso encontro como
Salvador. Caso contrário, diremos que cremos n’Ele, mas somente creremos
de facto em nós e nas nossas mil riquezas económicas, afetivas, sociais,
psicológicas, espirituais... Assim, do alto da nossa autosuficiência, tornamo-
-nos incapazes de acolher de verdade o Reino. Não é este o drama do mundo?
Com a nossa ciência, com o nosso divertimento, com a nossa liberação total,
com os nossos bens de consumo... quem precisa de um Salvador? Temos
tudo, somos ricos, estamos bem assim e, sozinhos, bastamo-nos!

Pois bem: faz parte do núcleo da convicção cristã que não nos bastamos,
que somos pobres e, sozinhos, jamais nos realizaremos plenamente. É o que
são Paulo exprime na segunda leitura da Missa: aos cristãos de origem judaica,
ele recordava que a salvação não vem das obras da Lei de Moisés, da nossa
própria bondade, mas unicamente da fé em Jesus, presente de Deus,
misericórdia de Deus para nós. É esta, muitas vezes, a nossa dificuldade:
compreender que somos todos pobres diante de Deus; precisamos d’Ele, a
Ele devemos abrir a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Aí, sim, o
Reino de Deus começará a acontecer e Deus em Cristo reinará de verdade
na nossa vida e, através de nós, na vida do mundo.

Perguntemos: sou pobre ou sou rico? Reconheço-me devedor e dependente
de Deus, realmente? Tenho-O como meu Salvador e minha riqueza? Aposto
n’Ele a minha vida? Tenho consciência de que a vida não é minha de modo
absoluto, mas é um dom do qual deverei prestar contas ao doador? O Senhor
nos ajude e ilumine nosso coração e nossa mente!
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Profissão de Fé
Catequista – Hoje estamos a celebrar a Festa do Credo, a Festa da Fé.

É a primeira etapa da festa da Profissão de Fé. É a chamada
Tradição do Símbolo no  itinerário Catecumenal.

Quando rezamos o Credo, começamos por afirmar
"Creio em um só Deus!...". E sob esta grande afirmação da
FÉ continuamos depois, para nos referirmos à fé no Pai todo-
poderoso, em Jesus Filho Unigénito, no Espírito Santo e na
Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Ora, estas quatro
partes que formam o Credo são semelhantes a quatro peças
de um puzzle que se encaixam perfeitamente entre si e estão
coroadas pela afirmação "Creio em um só Deus!...", que
significa que acreditamos num Deus único manifestado nas
três pessoas distintas da Santíssima Trindade.

O Pai todo-poderoso é aquele que criou todas as coisas
e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Este Pai é também Pai de amor e de vida que tudo faz para a
felicidade da humanidade.

O Jesus Cristo Filho único ou unigénito é verdadeiro
Deus e verdadeiro homem, que teve por mãe, Maria, Nossa
Senhora, passou a vida a fazer o bem e, nos últimos dias da
sua vida entre nós, celebrou a Ceia com os seus discípulos,
morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao Céu,
para junto do Pai, onde nos espera.

O Espírito Santo é aquele que renova todas as coisas:
a vida do mundo e o coração dos homens. É Ele que nos
ajuda a dar testemunho da nossa fé. É Ele que hoje nos habita
e faz a Igreja.

Por fim afirmamos a nossa FÉ na Igreja Católica, que
é o Povo de Deus, da Nova Aliança. É a Igreja que tem como
cabeça Jesus Cristo e na qual nós somos os membros. É a
Igreja da qual nós somos responsáveis, porque nela formamos
uma comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai.

Relembrando as palavras do Evangelho em que Jesus
disse à mulher "A tua fé te salvou", vamos todos renovar
agora a nossa fé, tomando uma posição de abandonar os
caminhos do mal e seguir a mensagem de Jesus Cristo.
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(Terminada a construção do puzle o sacerdote continua)
Pres. – Recordando e assumindo o vosso Batismo, dizei-me então:

Pres. – Renunciais ao pecado,
para viverdes na liberdade dos filhos de Deus?

Adolescentes: Sim, renuncio
Pres. – Renunciais às seduções do mal

para que o pecado vos não escravize?
Adolescentes: Sim, renuncio
Pres. – Renunciais a Santanás,

que é o autor do mal e o pai da mentira?
Adolescentes: Sim, renuncio
Catequista – Renunciar é importante. Mais importante é crer. A comunhão

na fé tem necessecidade de uma linguagem comunitária, ca-
paz de unir todos na mesma confissão de fé. Por isso, a comu-
nidade vos vai ajudar a firmar o “crer” de todo o cristão.

Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,
criador do Céu e da Terra?

Adolescentes: Sim, Creio!
Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,

que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Adolescentes: Sim, Creio!
Pres. – Credes no Espírito Santo,

na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema?

Adolescentes: Sim, Creio!
Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.

Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos: Ámen!
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Após esta profissão de Fé o celebrante entrega o CREDO
a cada Adolescente da Festa da Fé, podendo dizer antes:

Pres. – Caros  adolescentes:
aproximai-vos para receberdes da Igreja o Símbolo da Fé.
São poucas as palavras, mas encerram grandes mistérios.
Recebei-as com sinceridade e guardai-as no coração.
Mais do que decorá-las com a inteligência,
sabei-as com o coração,
e não tenhais vergonha de as viver no vosso quotidiano.

Enquanto se entrega Diploma do Credo canta-se de novo o Cântico:
1. Cantora: Caminhamos carregados de esperas, vagueando na noite!

Cantor: E Tu vens ao nosso encontro em cada dia!
   És p'ra nós, o Filho do Altíssimo.

Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os Cantores: Com os santos que caminham entre nós,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!

2. Cantora: Caminhamos fracos e perdidos, sem o Pão de cada dia!
Cantor: Tu nos nutres, com a luz do Natal!

  És p'ra nós a Estrela da Manhã!
Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os cantores: Com Maria, a primeira entre os crentes,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!

3.Cantora: Caminhamos cansados e doridos de feridas 'inda abertas
Cantor: Tu nos curas nos desertos desta Vida.

  Tua mão cuida sempre de nós.
Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os cantores: Com os pobres que estão 'sperando à porta,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
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4.Cantora: Caminhamos sob o peso da Cruz, nas pegadas dos teus passos!
Cantor: Ressuscitas na manhã da Santa Páscoa!

   És p'ra nós o Vivente que não morre!
Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os cantores: C'os humildes que querem renascer,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!

Depois da entrega dos diplomas todos rezam o Credo

Pres. – Caríssimos:
Acabais de receber a fómula da Fé que professamos.
É a mesma Fé que, com outra fórmula,
professaram por Vós, vossos pais e padrinhos,
no dia do vosso Baptismo.
Hoje já sois vós que começais a assumir, assim o espero,
essa mesma Fé que recebestes e que,
através da catequese e da celebração da Páscoa Semanal,
tendes vindo a aprofundar.
Começando a dizer de cor, com o coração,
essas mesmas palavras,
professai cada dia a vossa Fé,
juntamente com a comunidade que a celebra.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Nós que não podemos salvar-nos a nós mesmos
e nada podemos sem Deus,
peçamos-Lhe, numa oração confiante,
a graça do seu perdão,
dizendo humildemente:

«Escutai, Senhor, a nossa oração»
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1. Pela santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo,
pelos seus filhos renascidos pela graça
e por todos os que vivem em pecado,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que morrem às mãos de outros homens,
pelas vítimas da perseguição dos poderosos
e pelos casais destruídos pela infidelidade,
oremos ao Senhor.

3. Pelo mundo, mais pronto a condenar que a perdoar,
pelos juízes a quem foi confiada a justiça
e pelos réus que por eles vão ser julgados,
oremos ao Senhor.

4. Pelas mulheres pecadoras que se arrependem,
pelos homens que foram causa do seu pecado
e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós, pecadores,
pelos que não põem a confiança nos seus méritos,
mas tudo esperam da misericórdia de Deus,
oremos ao Senhor.

6. Pelos nossos adolescentes que hoje celebram a Festa da Fé,
para que sejam fiéis aos compromissos baptismais
que hoje começam a assumir por eles próprios,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que muito perdoais a quem muito ama,
nós Vos louvamos pela vossa infinita misericórdia
e nos confiamos à vossa graça
para obter o perdão das nossa culpas.
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. – Senhor nosso Deus,

que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma.
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 e nossa salvação.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
a Vós que sois um Deus fiel e bom,
sempre pronto a perdoar.
Vós enchestes dos vossos dons a David;
e não o repelistes, depois da sua falta;
mas perdoastes o seu pecado,
pela voz do vosso profeta.
Vós não repelistes a pecadora da Galileia;
mas, pelo vosso Filho,
a enchestes da alegria do vosso perdão.
Vós não repelis os pecadores, que nós somos;
mas a todos, sem Vos cansardes,
ofereceis o vosso perdão.
É por isso que, reconhecendo o vosso amor de Pai
e a vossa fidelidade à Nova Aliança com a humanidade,
proclamamos a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo

Pres. – Senhor, Pai Santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,
olhai para o vosso povo aqui reunido na Vossa presença
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebraemos o primeiro dia da semana
em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,
e enviai o vosso Espírito Santo,
a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo @ e Sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.
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Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.

Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho, de novo Vos deu graças
e entregou-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 o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.

Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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.
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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 toda a impaciência
e de todo o pecado que nos habita,
mas, sobretudo, do pecado de pensarmos
que nos salvaremos pelos nossos próprios méritos.
Dai-nos a humildade de coração,
que nos leva a reconhecer as nossas faltas,
enquanto esperamos a 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, fonte de perdão e de paz,
que o Vosso amor rodeie os que contam covosco;
que a alegria e a unidade do Vosso povo
anunciem a reconciliação de todos os homens,
no Vosso eterno perdão, 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. – Não deixemos que a semente do amor,

  lançada nos nossos corações, deixe de produzir frutos de paz.
 Saudai-vos na paz de Cristo.
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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. – Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo,

a participação eterna da vossa divindade,
que é prefigurada nesta comunhão
do vosso precioso Corpo e Sangue.
Vós que sois Deus com o Pai
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.

Porque Jesus olha para além das aparências,
abre-se à mulher um futuro diferente:
ela parte em paz.
Também sobre nós Ele quer ter um olhar diferente.
Acolhamos esse olhar com fé.

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




