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Hospitalidade...

XVI Domingo do Tempo Comum
Ano C

Hospitalidade...
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XVI Domingo do Tempo Comum
(Marta e Maria: Hospitalidade...)

1.ª Leit. – Gen 18, 1-10a;
Salmo 14, 2-3a. 3cd-4ab. 4c-5;
2.ª Leit. – Col 1, 24-28;
Evangelho – Lc 10, 38-42.

As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir o tema da hospitali-
dade e do acolhimento. Sugerem, sobretudo, que a existência cristã é o acolhi-
mento de Deus e das suas propostas; e que a acção (ainda que em favor dos
irmãos) tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus e da escuta da
Palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o sentido da nossa acção e da
nossa missão.

A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de Abraão. Nessa
figura apresenta-se o modelo do homem que está atento a quem passa, que
partilha tudo o que tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e que
encontra no hóspede que entra na sua tenda a figura do próprio Deus. Sugere-
se, em consequência, que Deus não pode deixar de recompensar quem assim
procede.

A segunda leitura apresenta-nos a figura de um apóstolo (Paulo), para
quem Cristo, as suas palavras e as suas propostas são a referência fundamen-
tal, o universo à volta do qual se constrói toda a vida. Para Paulo, o que é
necessário é “acolher Cristo” e construir toda a vida à volta dos seus valores. É
isso que é preponderante na experiência cristã.

No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de hospitalidade e de
acolhimento de Deus. Mas sugere-se que, para o cristão, acolher Deus na sua
casa não é tanto embarcar num activismo desenfreado, mas sentar-se aos pés
de Jesus, escutar as propostas que, n’Ele, o Pai nos faz e acolher a sua Palavra.
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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...



— 119 —

Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Sede propício, Senhor, aos vossos servos
e multiplicai neles os dons da vossa graça,
para que, fervorosos na fé, esperança e caridade,
perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro do Génesis (Gen 18, 1-10a)

"Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo"

Naqueles dias,
o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré.
Abraão estava sentado à entrada da sua tenda,
no maior calor do dia.
Ergueu os olhos e viu três homens de pé diante dele.
Logo que os viu, deixou a entrada da tenda
e correu ao seu encontro;
prostrou-se por terra e disse:
«Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos,
não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo.
Mandarei vir água, para que possais lavar os pés
e descansar debaixo desta árvore.
Vou buscar um bocado de pão, para restaurardes as forças
antes de continuardes o vosso caminho,
pois não foi em vão
que passastes diante da casa do vosso servo».
Eles responderam: «Faz como disseste».
Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe:
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«Toma depressa três medidas de flor da farinha,
amassa-a e coze uns pães no borralho».
Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom
e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo.
Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto
e colocou-o diante deles;
e, enquanto comiam,
ficou de pé junto deles debaixo da árvore.
Depois eles disseram-lhe:
«Onde está Sara, tua esposa?».
Abraão respondeu: «Está ali na tenda».
E um deles disse:
«Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano
e então Sara tua esposa terá um filho».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a)
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Refrão: Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?

O que vive sem mancha e pratica a justiça
e diz a verdade que tem no seu coração
e guarda a sua língua da calúnia.

O que não faz mal ao seu próximo,
nem ultraja o seu semelhante,
o que tem por desprezível o ímpio,
mas estima os que temem o Senhor.

O que não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo
e não empresta dinheiro com usura,
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado.

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 1, 24-28)

"O mistério oculto ao longo dos séculos e agora manifestado aos seus santos"

Irmãos:
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo que é a Igreja.
Dela me tornei ministro,
em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito,
isto é, anunciar em plenitude a palavra de Deus,
o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos
e que foi agora manifestado aos seus santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer
as riquezas e a glória deste mistério entre os gentios:
Cristo no meio de vós, esperança da glória.
E nós O anunciamos, advertindo todos os homens
e instruindo-os em toda a sabedoria,
a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(cf. Lc 8,15)

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

Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso

e produzem fruto pela perseverança.

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

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 10,38-42)

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta
recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
«Senhor, não Te importas
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me».
O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada».

Palavra da Salvação
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Para a Reflexão Homilética
Sempre que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o Senhor acolhe-nos

como hóspedes em Sua casa e oferece-nos a “melhor parte”: a sua Palavra
e o Pão da vida.

A Palavra de Deus apresenta-nos, nas leituras deste Domingo, dois modos
de acolher o Senhor; dois modos distintos, mas que se relacionam e condiciobam
mutuamente. O primeiro, é acolhendo-o na sua Palavra, como Maria, a irmã
de Marta e de Lázaro. Para nós, ela é modelo do discípulo perfeito, pois
“sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a Sua palavra”. Marta também
acolheu Jesus, mas é um acolhimento exterior e, portanto, superficial, como o
daqueles que são cristãos tão empenhados em trabalhar por Cristo e em falar
de Cristo, que se esquecem de estar com Cristo, de dar-lhe realmente atenção
na escuta da Palavra e na oração. Ora, é nisto, precisamente, que Maria, hoje,
é exemplo para nós: “sentou-se aos pés do Senhor”. – Vejamos a
disponibilidade, a atenção à Pessoa de Cristo, a disposição em acolher a Palavra
que brota do coração do Salvador: “escutava a Sua palavra”. Podemo-nos
perguntar: neste mundo dispersivo e agitado, neste mundo da competição e do
stresse, tenho tido tempo, realmente, para acolher Cristo que bate à minha
porta? “Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir minha voz e abrir
a porta, entrarei...” Não tenhamos dúvida que grande parte da crise de fé e
de entusiasmo de muitos cristãos decorre da falta desse acolhimento íntimo
em relação ao Senhor, da incapacidade de hospedá-lo no nosso afeto e no
nosso coração pela escuta da Palavra que se torna oração amorosa e
perseverante. Talvez sirva para todos nós, ativos em excesso, a advertência
de Jesus: “Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária”. Qual? Que coisa é a única necessária? Estar
aos pés do Senhor, abrindo-se à Sua Palavra: “O homem não vive somente
de pão, mas de toda Palavra que sai da boca de Deus” (Mt 4,4). É esta a
parte que Maria escolheu e que, por nós escolhida, jamais nos será tirada,
porque Deus é fiel!

Mas, há um outro modo de acolher Aquele que está à porta e bate. Este
modo deve decorrer da escuta da Palavra e mostra se essa Palavra é eficaz
na nossa vida. Trata-se de acolher os outros, de hospedá-los no nosso coração
e na nossa vida. Recordemos a cena de Abraão, nosso pai na fé. Vejamos os
detalhes! Abraão estava sentado, talvez descansando do almoço, “no maior
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calor do dia”. Ao ver os estrangeiros que lhe estão próximos, corre ao encontro
deles. Observemos a solicitude de nosso pai na fé: não os conhecia, mas
corre, com pressa, até eles e reverencia-os: “Assim que os viu, correu ao
seu encontro e prostrou-se por terra”. Observemos a insistência no convite
para que os estranhos comam da sua mesa; notemos a solicitude em preparar
rápido o melhor que tem: entrou logo na tenda, tomou farinha fina, correu ao
rebanho e tomou um dos bezerros mais tenros e melhores, pegou em manteiga
e leite e colocou tudo diante dos hóspedes... Por que fez isso? Porque tem fé!
Para Abraão, não existe acaso. Notemos como ele diz aos estrangeiros: “não
foi em vão que passastes diante da casa do vosso servo”. Por outras
palavras: fizestes-vos próximos de mim para que eu me faça próximo de vós
e vos sirva! Notemos ainda como a situação se inverte: no início, Abraão
estava sentado e os hóspedes, de pé; agora, Abraão está de pé, servindo, e os
hóspedes, comodamente sentados. Sem saber, naqueles estrangeiros, acolhidos
desinteressadamente, Abraão estava a acolher o próprio Senhor. E, ao fazer
isso, ao esquecer-se de si para se preocupar com os outros, tornou-se fecundo:
“Onde está Sara, tua esposa? (...)Passarei novamente pela tua casa daqui
a um ano e então Sara tua esposa terá um filho”. Abençoada hospitalidade,
que gera vida! Abençoado sair de nós próprios, que nos torna fecundos!

No Domingo passado, a Palavra de Deus fazia-nos perguntar: quem é o
meu próximo? Hoje, a pergunta volta, insistente: quem são aqueles e aquelas
que estão de pé, à porta da minha tenda à espera que eu os acolha no meu
coração e na minha atenção? Pensemos nos pobres, nos sem amor, nos que
caíram, nos que se sentem sozinhos, nos que batem à nossa porta pedindo
uma esmola e nos que pedem atenção, respeito, compreensão, perdão e amor...
Somos tão tentados a fecharmo-nos no nosso mundo e nas nossas
preocupações!... E, no entanto, neles, o Senhor bate à nossa porta, pede-nos
hospedagem: “Eis que estou à porta e bato!” E isso não é de hoje nem de
ontem: desde Belém, que Ele está à porta, desde Belém, que Ele procura o
nosso acolhimento! Desde Belém, que não “havia lugar para ele na
hospedaria” (Lc 2,7).

Só poderemos hospedar Jesus em plenitude quando estes dois modos se
completam: hospedá-lo na escuta da Sua Palavra e no silêncio da oração e
hospedá-lo naqueles que vêm até nós pelos caminhos da vida.

Que o Senhor nos conceda a graça de hospedar sempre, para que
encontremos hospedagem no Seu coração.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs: como Maria, sentada aos pés de Jesus,

escutando-O com atenção,
também nós ouvimos a Palavra.
Instruídos pelo que aprendemos,
façamos subir ao Céu as nossas súplicas,
dizendo confiantes: «Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos»

1. Para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo
os anunciadores do Evangelho
deixem Cristo falar nas suas palavras,
oremos, irmãos.

2. Para que sejam vencidas em toda a parte
a ignorância, a discriminação e as desigualdades,
e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade,
oremos, irmãos.

3. Para que os homens saibam acolher, como Abraão,
os que vêm até eles com fome e sede,
e acreditem que o Senhor Se esconde em cada pobre,
oremos, irmãos.

4. Para que Deus proteja os que viajam,
reconduza ao seu lar os emigrantes,
alivie o sofrimento dos enfermos e salve os moribundos,
oremos, irmãos.

5. Para que o Espírito Santo nos faça compreender
o que é completar em nós mesmos
o que falta à Paixão de Jesus Cristo,
oremos, irmãos.

Pres. – Concedei, Senhor, a cada homem
a graça de Vos reconhecer e Vos servir
na pessoa dos mais pobres e humilhados
e fazei que os cristãos do mundo inteiro,
à semelhança de Maria, irmã de Marta,
saibam escutar a palavra de Jesus
e compreender que ela é a melhor parte.
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, que levastes à plenitude

os sacrifícios da Antiga Lei
no único sacrifício de Cristo,
aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis,
como outrora abençoastes a oblação de Abel;
e fazei que os dons oferecidos em vossa honra
por cada um de nós
sirvam para a salvação de todos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 131.
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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 Jesus Cristo, vosso Filho,
Desde sempre, vindes ao encontro dos homens,
e meteis no seu coração o fogo do vosso Espírito.
Vós viestes ao encontro de Abraão, o nosso pai na fé;
e aceitastes o acolhimento que ele Vos preparou.
Vós abençoastes Sara, sua esposa,
prometeste-lhe uma descendência tão numerosa,
como a areia do mar e as estrelas do céu.
A palavra dada a Abraão realizou-se no fim dos tempos,
quando o Verbo Se fez carne,
no seio de Maria de Nazaré,
uma mulher saída da sua raça.
Nela, todas as gerações da terra são abençoadas.
Hoje, e cada dia, vindes ao nosso encontro,
em Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele diz-nos as vossas palavras de Pai;
reparte connosco o pão da vida;
acalma a nossa sede, no vinho da Nova Aliança.
É por isso que, om os Anjos e os Santos,
e com todos aqueles que nasceram de Vós, ó Pai,
não pela vontade dos homens,
mas pela livre escolha do vosso amor,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Pai de infinita misericórdia,
humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar @ estes dons,
esta oblação pura e santa.

Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N. e N)
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.
Por eles nós Vos oferecemos
e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.

Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo,
André, Tiago e João,
e de todos os Santos.
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Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.

Estendendo as mãos sobre as oblatas
Santificai, Senhor, esta oblação
com o poder da vossa bênção
e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue de vosso amado Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Juntam as mãos.
Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
dando graças, 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, no fim da Ceia,
tomou este sagrado cálice
em suas santas e adoráveis mãos
e, dando graças, abençoou-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:
Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:
alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.

Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N. e N).
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.
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E a nós, pecadores
todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,
continua de braços abertos:

admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
de todos os discípulos que o Senhor enviou
a trabalhar na sua seara
e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.
Por Cristo, nosso Senhor,
criais todos os bens e lhes dais vida,
os santificais, abençoais e distribuís por nós.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e de uma vida stressada que nos impede
de pensarmos em Vós, de Vos ouvirmos e de Vos falarmos.
Afastai-nos do egoísmo, que não nos deixa ver os outros
que, ao nosso lado, precisam de nós e do nosso tempo.
Dai-nos uma atenção delicada e pronta
e será granda a nossa alegria
na vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
a Vossa Palavra é o único necessário para a nossa vida.
Livrai-nos de toda a inquietação e vã agitação,
e enchei-nos da Vossa paz:
que ela seja o nosso tesouro e a nossa partilha,
neste mundo, 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. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

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 orante após a Comunhão

Cristo Jesus, Palavra de vida,
Tu nos ofereces a melhor parte,
que ninguém nos pode tirar.

Bendito sejas pela tua vinda até nós
e pela tua presença nas nossas comunidades,
nas nossas casas e nas nossas vidas.

Nós Te confiamos as nossas celebrações e as nossas reuniões:
que o teu Espírito nos torne, sem cessar,
atentos à única coisa que é necessário:
escolher a melhor parte –  a Tua presença.

Que cada palavra por nós proclama
seja apenas reflexo da Tua presença em nós,
que nos consagraste profetas.
Que na simplicidade dos nossos pequenos gestos
se manifeste a grandeza da Tua Divina Caridade,
que se revela em nós pela hospitalidade.

Sejas Tu, ó Deus, o motor principal das nossas andanças,
para que nunca nos sintamos sozinhos e perdidos,
mas como Madalena deixemos que escrevas
nas entrelinhas ondulantes do mar crispado da vida,
uma história de paz e de perdão
que nos leva a viver em comunhão.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Protegei, Senhor, o vosso povo

que saciastes nestes divinos mistérios
e fazei-nos passar da antiga condição do pecado
à vida nova da graça.
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.

Qual será o nosso acolhimento nesta semana,
para aqueles que vamos encontrar
e que são Cristo no nosso caminho?
Deixarmo-nos absorver, como Marta,
por tudo aquilo que vamos fazer para eles?
Ou antes, ao jeito de Maria,
sentarmo-nos, parar um pouco para os escutar?...

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




