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XIII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Apelo e ConviteApelo e Convite
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XIII Domingo do Tempo Comum
(Apelo e Convite a segui-l’O...)

1.ª Leit. – 1 Reis 19, 16b. 19-21;
Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – Gal 5, 1. 13-18;
Evangelho – Lc 9, 51-62.

A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco para intervir no mun-
do, para transformar e salvar o mundo; e convida-nos a responder a esse cha-
mamento com disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós mesmos
às exigências do “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para actuar no mundo e
na história, pede a ajuda dos homens; Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que
escuta o chamamento de Deus, corta radicalmente com o passado e parte
generosamente ao encontro dos projectos que Deus tem para ele.

O Evangelho apresenta o “caminho do discípulo” como um caminho de
exigência, de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao “Reino”. Sugere,
também, que esse “caminho” deve ser percorrido no amor e na entrega, mas
sem fanatismos nem fundamentalismos, no respeito absoluto pelas opções dos
outros.

A segunda leitura diz ao “discípulo” que o caminho do amor, da entrega,
do dom da vida, é um caminho de libertação. Responder ao chamamento de
Cristo, identificar-se com Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para a vida
nova da liberdade.
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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.

Catequista – Os adolescentes do 10.º ano de catequese apresentam-se à
comunidade, no final da Catequese da adolescência e vêm ce-
lebrar a sua Festa do Envio e Compromisso! Há 15 anos atrás
começaram a sua caminhada cristã, com o batismo, pela mão
dos seus pais e padrinhos. Mais tarde, iniciaram a catequese, e
guiados pelos seus catequistas chegaram ao 10.º ano de
catequese. Uns foram ficando pelo caminho, outros aceitaram
o desafio e tomaram nas mãos o projeto de Deus. Têm hoje com
eles os seus amigos da catequese da adolescência que vieram
acompanhá-los, tal como a comunidade. Como Cristo enviou os
seus Apóstolos a irem por todo o mundo a anunciar a Boa Nova,
assim vos envia a vós, hoje.

Adol. 7.º ano – Nós, adolescentes do 7.º ano, iniciámos o nosso percurso
na catequese da adolescência este ano. Acolhemos o Projeto de
Jesus sabendo das dificuldades específicas da adolescência,
mas quisemos em grupo aderir cada vez mais a Jesus, reco-
nhece-Lo como companheiro, amigo de viagem. Viagem essa
que estes nossos amigos do 10.º ano estão a terminar com a
Festa do Envio e Compromisso.

Obrigado pelo vosso testemunho na comunidade, dá-nos força
para continuarmos e ficaremos também à espera dos frutos
dessa vossa caminhada.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
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. – Senhor, que pela vossa graça

nos tornastes filhos da luz,
não permitais que sejamos envolvidos
pelas trevas do erro,
mas permaneçamos sempre
no esplendor da verdade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Adol. 8.º ano – Neste momento, nós, adolescentes do 8.ºano de catequese,

queremos que vos recordeis de uma palavra que nos acompa-
nhou na catequese este ano: a palavra Diálogo como grande
característica do ser pessoa e, simultaneamente, uma marca
da identidade cristã. O diálogo humano não é mais do que uma
consequência de sermos imagem e semelhança de Deus, ima-
gem de Deus que é amor. O Deus que vem ao nosso encontro
através das Suas Palavras que vamos escutar e guardar no
coração.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis       (1 Reis 19, 16b.19-21)

"Eliseu levantou-se e seguiu Elias"
Naqueles dias,
disse o Senhor a Elias:
«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola,
como profeta em teu lugar».
Elias pôs-se a caminho
e encontrou Eliseu, filho de Safat,
que andava a lavrar com doze juntas de bois
e guiava a décima segunda.
Elias passou junto dele
e lançou sobre ele a sua capa.
Então Eliseu abandonou os bois,
correu atrás de Elias e disse-lhe:
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe;
depois irei contigo».
Elias respondeu:
«Vai e volta, porque eu já fiz o que devia».
Eliseu afastou-se,
tomou uma junta de bois e matou-a;
com a madeira do arado assou a carne,
que deu a comer à sua gente.
Depois levantou-se e seguiu Elias,
ficando ao seu serviço.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R. cf. 5a)

Refrão: O Senhor é a minha herança.

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.
Diga ao Senhor: «Vós sois o meu Deus».
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena na vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas    (Gal 5, 1.13-18)
"Fostes chamados à liberdade"

Irmãos:
Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permanecei firmes
e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão.
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Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Contudo, não abuseis da liberdade
como pretexto para viverdes segundo a carne;
mas, pela caridade,
colocai-vos ao serviço uns dos outros,
porque toda a Lei se resume nesta palavra:
«Amarás o teu próximo como a ti mesmo».
Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente,
tende cuidado,  que acabareis por destruir-vos uns aos outros.
Por isso vos digo:
Deixai-vos conduzir pelo Espírito
e não satisfareis os desejos da carne.
Na verdade,
a carne tem desejos contrários aos do Espírito
e o Espírito desejos contrários aos da carne.
São dois princípios antagónicos
e por isso não fazeis o que quereis.
Mas se vos deixais guiar pelo Espírito,
não estais sujeitos à Lei de Moisés.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(1 Sam 3, 9; Jo 6, 68c)

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

Falai, Senhor, que o vosso servo escuta.
Vós tendes palavras de vida eterna.

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

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 9, 51-62)

"Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém.
Seguir-Te-ei para onde quer que fores"

Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
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Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?»
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro:
«Seguir-te-ei, Senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus».

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética

Não há coisa mais radical e louca que ser cristão; não há maior aventu-
ra... Pena é que os cristãos estejam a perder essa percepção e o Evangelho
muitas vezes apareça como algo certinho, cómodo e domesticado. Tantas
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vezes considerou-se que para ser um bom cristão bastaria ser bem comporta-
do! Ora, não é isto que a Palavra do Senhor nos ensina!

Jesus durante toda a sua vida caminhou para o Pai, teve no Pai a Sua
única meta, pelo Pai e o seu Reino, fez loucuras. Por isso, já no capítulo nove
do seu evangelho, São Lucas no-l’O apresenta subindo para Jerusalém, para
a Sua partida para o Pai: “Aproximando-se os dias de Jesus ser levado
deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém”. À letra,
são Lucas diz: ele voltou decididamente o rosto para Jerusalém... Este é o
caminho de Cristo: ir subindo até a Cidade Santa, e de Jerusalém, para
o Pai, atravessando o mistério da paixão, da cruz e da morte, para che-
gar à ressurreição. Ele vai à nossa frente, no caminho, o Seu caminho. E
desafia-nos a segui-l’O. Quem quiser ser Seu discípulo, deve segui-l’O neste
caminho! Basta recordar o domingo passado: deixar tudo... renunciar-se...
tomar a cruz de cada dia... e segui-l’O. Hoje, no caminho, Ele previne-nos:
“As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do
Homem não tem onde reclinar a cabeça”. E exige que coloquemos tudo
abaixo d’Ele, até pai e mãe... É assim que Jesus quer os Seus discípulos:
totalmente comprometidos com Ele, absolutamente! E afirma claramente:
“Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve
para o reino de Deus”.

Jesus é tão claro! Ele exige tanto de nós porque só Ele nos pode dar tudo:
o sentido da vida, o amor de Deus, a paz verdadeira e perene e a vitória sobre
a morte. Ele revela-nos e dá-nos um Deus que é todo amor, todo carinho, todo
perdão, todo piedade, um Deus que é o rochedo da nossa existência. Mas,
também, um Deus exigentíssimo! Não se pode ser cristão a meio termo! São
Paulo, na segunda leitura de hoje, exprime muito bem esta realidade: Cristo
libertou-nos para a verdadeira liberdade de uma vida nova, vida na graça de
Deus, vida impulsionada pelo Espírito do Ressuscitado. É esta a liberdade do
discípulo de Jesus; uma liberdade diversa do conceito de liberdade que o
mundo apregoa. O cristão é livre não porque faz o que quer; mas é livre
porque quer somente a vontade de Deus manifestada em Cristo: “Foi para a
liberdade que Cristo nos libertou!” E, aí, o Apóstolo previne-nos: “não
abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne”.
“Carne” é tudo quanto pertence ao homem velho, tudo quanto manifesta o
velho egoísmo de uma vida centrada em si mesmo e não em Deus, que se dá
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em Cristo Jesus! “Carne” é tudo aquilo que é lógica deste mundo e não lógica
do Evangelho! Pode ser a lógica da ganância, da sensualidade e da imoralida-
de, da religião interesseira à procura de milagres, curas e benefícios materi-
ais... tudo isso é carne: a descrença, a impiedade, a vulgaridade e o comodis-
mo no modo de viver...

Há, portanto, dois modos de construir a nossa existência. Um, segundo a
carne, isto é, segundo o homem velho, com o seu modo de pensar, com a sua
razão entregue a si mesma, com uma lógica meramente humana e, muitas
vezes, pecaminosa. O outro, a vida segundo o Espírito do Ressuscitado. É a
vida do cristão que, impulsionado e sustentado pelo Espírito, abre-se para
Deus, superar-se a si mesmo e o seu modo meramente humano de pensar, e
caminha incessantemente para Cristo, até alcançar a estatura do homem novo,
“o estado do Homem Perfeito, à medida da estatura de Cristo” (Ef 4,13).

A medida e o ideal de vida do cristão não podem ser os apresentados pela
moda e pelo pensamento dominante do mundo atual. O nosso caminho é
Cristo, o nosso critério é Cristo, a nossa medida é Cristo, o nosso modo de
viver deve ser o de Cristo! O grande desafio dos cristãos de hoje é redesco-
brirem que a sua vida, o seu modo de ser e de agir devem ser diferentes,
simplesmente porque eles são discípulos de Jesus!

Mas isto só é possível quando encontramos de verdade o Senhor nas nos-
sas vidas, quando nos encantamos por Ele, quando somos invadidos pelo seu
amor. Reparemos que no evangelho de hoje – e de sempre – o cristianismo
nasce de um encontro no caminho... um encontro marcante e transformador
com Jesus. Só esta experiência é capaz de nos fazer entrar no caminho e
aceitar as exigências do Senhor. Por outras palavras: o cristão, ou é um amigo
de Cristo ou não é cristão; ou tem uma experiência de amizade com o Senhor
ou jamais O vai compreender de facto. É preciso insistir nisso, mais que
nunca: o cristianismo não é uma doutrina, não é uma moral, não é uma ideo-
logia, não é uma proposta política de justiça social para o mundo! Tudo isso é
secundário! O que nos faz cristãos, é ter sido encontrados por Cristo no cami-
nho, ter sido seduzidos por Ele e tê-lo seguido, dizendo, meio responsáveis,
meio loucos; “Senhor, seguir-Te-ei para onde quer que fores”. Que o
Senhor nos conceda a graça de nos apaixonarmos por Ele, a graça de O
seguirmos no caminho do Mestre, a graça de O testemunharmos com a carne
da nossa vida de cada dia, como os nossos irmãos de há dois mil anos atrás,
quando Ele encetou o caminho de Jerusalém, para a cruz e a ressurreição.
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Compromisso
Pres. – Ao longo desta caminhada de catequese em que a Palavra de

Deus e os valores humanos e cristãos vos foram transmitidos
muitas pessoas estiveram comprometidas, dando o seu melhor,
gastando o seu tempo com todo o carinho, participando nos
vários grupos existentes na Paróquia. A partir de hoje, também
vós estareis comprometidos, dareis o vosso contributo nos
vários movimentos para que, a comunidade cristã se possa
desenvolver e renovar… Aqui diante de toda a comunidade,
fazei então o vosso compromisso.

(Cada grupo de adolescentes faz o seu compromisso com as mãos estendidas
sobre o símbolo do movimento – que o representante apresenta – e entrega o

compromisso ao presidente da celebração)

Oração Universal
Pres. – Oremos, irmãos caríssimos:

ao Senhor nosso Deus e nosso Pai,
que nos chama à verdadeira liberdade,
e supliquemos confiadamente, dizendo:

«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça»

1. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos
exerçam com alegria o seu ministério de profetas
em favor do povo santo de Deus,
oremos ao Senhor.

2. Para que Deus guie os governantes na sua missão,
lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia,
no respeito pela natureza e pela vida,
oremos ao Senhor.

3. Para que os homens empenhados em causas nobres
permaneçam fortes e humanos
ao serviço da libertação dos outros homens,
oremos ao Senhor.

4. Para que os cidadãos que abandonam os seus países
encontrem comunidades que os acolham
e os ajudem a refazer as suas vidas,
oremos ao Senhor.
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5. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade,
nos dê a todos o gosto de servir
e aos defuntos a vida feliz no paraíso,
oremos ao Senhor.

6. Pelos adolescentes do 10.º ano de catequese
para que continuem a percorrer o caminho,
sendo profetas no mundo através do anúncio da Boa Nova,
oremos ao Senhor.

Pres. – Concedei, Senhor, a todos os fiéis
 a graça de se deixarem conduzir
 pela luz do vosso Espírito,
 para que se mantenham tolerantes e pacíficos,
 num mundo inclinado à violência,
 e sigam a Cristo, pobre e humilde,
 com alegria, desprendimento e confiança.
 Ele que é Deus convosco
 na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

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

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,

que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos,
fazei que este serviço divino
seja digno dos mistérios que celebramos.
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,
mas principalmente neste dia,
em que o vosso Filho nos convida a segui-l'O.
Para cumprir a vossa vontade,
Ele tomou corajosamente o caminho de Jerusalém,
ao encontro daqueles que O rejeitariam
e entregariam para ser condenado à morte.
Ele aceitou morrer na cruz,
por nosso amor e para nossa salvação.
Ressuscitado, e elevado por Vós à glória,
Ele dá-nos o Seu Espírito de força e de liberdade,
que nos acompanha nos caminhos do mundo,
para prepararmos a vinda do vosso reino.
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É por isso que, livres de toda a preocupação,
esquecidos de nós mesmos,
com os apóstolos de todos os tempos,
queremos proclamar os vossos louvores
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última 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, depois da Ceia,
tomou o cálice
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Francisco
e o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.
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Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo novo.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.

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, de todo o mal,
e das decisões irreflectidas
de Vos querermos seguir,
sem sabermos bem o que nos pedis.
Dai-nos a disponibilidade de coração
e a vontade sincera de Vos seguirmos
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 àqueles que queriam seguir-Vos,
no caminho de Jerusalém,
que contassem com dificuldades,
que se decidissem corajosamente,
para não desistirem no meio do caminho:
não olheis às nossas fraquezas,
mas apenas à nossa boa vontade.
Fortalecei-nos nos nossos bons propósitos,
para sermos dignos de pertencermos ao Vosso Reino,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Adol. 9.º ano – Eis chegado o momento de manifestarmos a alegria de
viver em comunhão com o irmão e com Deus. Neste pequeno
gesto que vamos trocar, peço-vos que recordeis a Palavra que
escutamos: o Profeta é o homem que vive de olhos postos em
Deus e de olhos postos no mundo. Assim, cada um de nós, após
o Batismo fomos ungidos para a missão. Numa mão a Bíblia,
na outra o diário de cada um. Nós, catequizandos do 9.º ano,
fomos aprendendo ao longo do ano o quanto é importante amar-
mos o próximo e quais as diversas formas que esse amor pode
ter, mostrando ao outro a esperança, o espírito de partilha, a
generosidade... deixando para trás tudo quanto é supérfluo e
nos impede de pôr em prática o AMOR. Por isso, neste momen-
to em que dizemos que estamos dispostos a perdoar e estar em
paz com o irmão, simbolicamente será distribuído pela
assembleia um coração. Coração esse que representa o Amor
de Deus por cada um de nós e a nossa disposição para sermos
profetas a caminho de cada irmão.

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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Momento pós-Comunhão
Vem connosco amigo
que partir é urgente
partilhar o que és, vem anunciar
a messe é imensa, e precisa de gente
o Mestre está a chamar.

Nós queremos passar este facho de luz
aos que andam sem rumo uma chama acender
proclamar nossa Fé, dizer que Jesus
é a nossa razão de viver.

Nós queremos amar com amor a valer
proclamar que Jesus é Caminho e Verdade
e ao mundo vazio vamos oferecer
o dom da Hospitalidade.

Nós queremos estar disponíveis p’ra Deus
escutá-Lo e partir, como Maria Mãe
entregar nossas vidas e na terra do mundo
lançar só sementes de bem.

Nós queremos partir a evangelizar
ser Igreja sem medo e chamar toda a gente
ser fermento na massa para o levedar
nós queremos um mundo diferente.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Concedei-nos, Senhor,

que o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão,
nos dêem a verdadeira vida,
para que, unidos convosco em amor eterno,
dêmos frutos que permaneçam para sempre.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Rito do Envio
Pres. – Vamos proceder ao rito do envio.Vamos entregar a cada ado-

lescente um pequeno círio aceso no círio pascal, lembrando
as palavras de Jesus: "Eu vim lançar fogo sobre a terra; e
como gostaria que ele já se tivesse ateado"! É o fogo do Espíri-
to Santo que já receberam no Batismo e que irão ver confir-
mado no próximo ano com a celebração do Crisma. É o fogo
do amor, o fogo que é ardor e paixão pela missão!

(O presidente terá  7 grupos de pequeninos círios; acenderá um a um no círio
pascal, entregando a cada grupo de adolescentes os círios e dizendo uma frase,

que exprima o envio).
Pres. – Ide e acendei, na tua Terra e em toda a gente,

o fogo do Espírito, que é nossa luz fulgente!
R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, no mar da dor e da aflição,
o fogo do Espírito, que é fonte de gozo e consolação!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, em todas as vidas
sem respiração nem movimento,
o fogo do Espírito, que, habitando em nós, é o nosso alento!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, nos tristes e sem esperança,
a alegria da fé e do amor de Deus, que não cansa nem se cansa!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, em toda a luta pela vida e em tua casa,
o fogo do amor de Cristo, que a todos abrasa!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, entre as durezas do caminhante,
o fogo do amor de Deus, que anima o triste e guia o errante!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!

Pres. – Ide e acendei, nos corações, onde faltam o amor e a verdade,
o fogo do Espírito de Deus, que vem dos céus e é luz de santidade!

R.: Eis-me aqui, podeis enviar-me!
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que revelastes o Vosso grande amor às crianças,
escutai as nossas súplicas por estes adolescentes
que hoje iniciam uma nova etapa na sua vida de fé:
iluminai-os sempre com a Vossa Palavra
e guardai-os com a Vossa contínua proteção,
para que, à medida que vão crescendo
em estatura e conhecimentos aos olhos dos homens,
cresçam também na Vossa graça,
professem e testemunhem livremente a sua fé,
sejam fervorosos na caridade
e perseverem firmemente na esperança do Vosso Reino.

R.: Amén.

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.
Apelo e convite a amar
presente em todas as leituras deste domingo.
Apelo que recebe um acolhimento favorável,
mas com resistências quanto à resposta.
Sim, mas…
Vamos aceitar o apelo de Jesus a segui-l’O.

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