
— 135 —

Oração do discípulo...

XVII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Oração do discípulo...
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XVII Domingo do Tempo Comum
(Oração: diálogo com o discípulo...)

1.ª Leit. – Gen 18, 20-32;
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8;
2.ª Leit. –  Col 2, 12-14;
Evangelho – Lc 11, 1-13.

O tema fundamental que a liturgia nos convida a reflectir, neste domingo,
é o tema da oração. Ao colocar diante dos nossos olhos os exemplos de Abraão
e de Jesus, a Palavra de Deus mostra-nos a importância da oração e ensina-
nos a atitude que os crentes devem assumir no seu diálogo com Deus.

A primeira leitura sugere que a verdadeira oração é um diálogo “face
a face”, no qual o homem – com humildade, reverência, respeito, mas também
com ousadia e confiança – apresenta a Deus as suas inquietações, as suas
dúvidas, os seus anseios e tenta perceber os projectos de Deus para o mundo e
para os homens.

A segunda leitura, sem aludir directamente ao tema da oração, convida
a fazer de Cristo a referência fundamental (neste contexto de reflexão sobre a
oração, podemos dizer que Cristo tem de ser a referência e o modelo do crente
que reza: quer na frequência com que se dirige ao Pai, quer na forma como
dialoga com o Pai).

O Evangelho senta-nos no banco da “escola de oração” de Jesus. En-
sina que a oração do crente deve ser um diálogo confiante de uma criança com
o seu “papá”. Com Jesus, o crente é convidado a descobrir em Deus “o Pai” e
a dialogar frequentemente com ele acerca desse mundo novo que o Pai/Deus
quer oferecer aos homens.
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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. – Oremos:

Deus, protector dos que em Vós esperam,
sem Vós nada tem valor, nada é santo.
Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia,
para que, conduzidos por Vós,
usemos de tal modo os bens temporais
que possamos aderir desde já aos bens eternos.
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, 20-32)

“Se o meu Senhor não levar a mal, falarei”
Naqueles dias, disse o Senhor:
«O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte,
o seu pecado é tão grave
que Eu vou descer para verificar
se o clamor que chegou até Mim
corresponde inteiramente às suas obras.
Se sim ou não, hei-de sabê-lo».
Os homens que tinham vindo à residência de Abraão
dirigiram-se então para Sodoma,
enquanto o Senhor continuava junto de Abraão.
Este aproximou-se e disse:
«Irás destruir o justo com o pecador?
Talvez haja cinquenta justos na cidade.
Matá-los-ás a todos?
Não perdoarás a essa cidade,
por causa dos cinquenta justos que nela residem?
Longe de Ti fazer tal coisa:
dar a morte ao justo e ao pecador,
de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte!
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Longe de Ti!
O juiz de toda a terra não fará justiça?»
O Senhor respondeu-lhe:
«Se encontrar em Sodoma cinquenta justos,
perdoarei a toda a cidade por causa deles».
Abraão insistiu:
«Atrevo-me a falar ao meu Senhor,
eu que não passo de pó e cinza:
talvez para cinquenta justos faltem cinco.
Por causa de cinco, destruirás toda a cidade?»
O Senhor respondeu:
«Não a destruirei se lá encontrar quarenta e cinco justos».
Abraão insistiu mais uma vez:
«Talvez não se encontrem nela mais de quarenta».
O Senhor respondeu:
«Não a destruirei em atenção a esses quarenta».
Abraão disse ainda:
«Se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez:
talvez haja lá trinta justos».
O Senhor respondeu:
«Não farei a destruição, se lá encontrar esses trinta».
Abraão insistiu novamente:
«Atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor:
talvez não se encontrem lá mais de vinte justos».
O Senhor respondeu:
«Não destruirei a cidade em atenção a esses vinte».
Abraão prosseguiu:
«Se o meu Senhor não levar a mal,
falarei ainda esta vez:
talvez lá não se encontrem senão dez».
O Senhor respondeu:
«Em atenção a esses dez,
não destruirei a cidade».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 137 (138), 1-3.6-8 (R. 3a)

Refrão: Quando Vos invoco, sempre me atendeis, Senhor.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos hei-de cantar-Vos
e adorar-Vos, voltando para o vosso templo santo.

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.

O Senhor é excelso e olha para o humilde,
ao soberbo conhece-o de longe.
No meio da tribulação Vós me conservais a vida,
Vós me ajudais contra os meus inimigos.

A vossa mão direita me salvará,
o Senhor completará o que em meu auxílio começou.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 2, 12-14)

"Deus fez que, unidos a Cristo, voltásseis à vida
e perdoou todas as faltas"

Irmãos:
Sepultados com Cristo no baptismo,
também com Ele fostes ressuscitados
pela fé que tivestes no poder de Deus
que O ressuscitou dos mortos.
Quando estáveis mortos nos vossos pecados
e na incircuncisão da vossa carne,
Deus fez que voltásseis à vida com Cristo
e perdoou-nos todas as nossas faltas.
Anulou o documento da nossa dívida,
com as suas disposições contra nós;
suprimiu-o, cravando-o na cruz.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Rom 8,15bc)

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

Recebestes o espírito de adopção filial;
nele clamamos: «Abba, ó Pai».

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

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 11, 1-13)

"Pedi e dar-se-vos-á"
Naquele tempo,
Estava Jesus em oração em certo lugar.
Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos:
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«Senhor, ensina-nos a orar,
como João Baptista ensinou também os seus discípulos».
Disse-lhes Jesus:
«Quando orardes, dizei:
‘Pai,
santificado seja o vosso nome;
venha o vosso reino;
dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência;
perdoai-nos os nossos pecados,
porque também nós perdoamos
a todo aquele que nos ofende;
e não nos deixeis cair em tentação’».
Disse-lhes ainda:
«Se algum de vós tiver um amigo,
poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer:
‘Amigo, empresta-me três pães,
porque chegou de viagem um dos meus amigos
e não tenho nada para lhe dar’.
Ele poderá responder lá de dentro:
‘Não me incomodes;
a porta está fechada,
eu e os meus filhos estamos deitados
e não posso levantar-me para te dar os pães’.
Eu vos digo:
Se ele não se levantar por ser amigo,
ao menos, por causa da sua insistência,
levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa.
Também vos digo:
Pedi e dar-se-vos-á;
procurai e encontrareis;
batei à porta e abrir-se-vos-á.
Porque quem pede recebe;
quem procura encontra
e a quem bate à porta, abrir-se-á.
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Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe,
em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente?
E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião?
Se vós, que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai do Céu
dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!».

Palavra da salvação.

Para a Reflexão Homilética
Basta recordar a primeira leitura e o evangelho para ver claramente que a

Palavra de Deus deste domingo fala da oração. Abraão reza, intercedendo
por Sodoma e Gomorra; Cristo ensina os seus discípulos a rezar. Portanto, a
oração – uma outra característica do Discípulo.

É impressionante não só o facto de Jesus nos ter mandado rezar, nos ter
ensinado a rezar, mas sobretudo, o facto de ele próprio ter rezado com muita
frequência. Basta recordar o início do evangelho de hoje: "Jesus estava a
rezar em certo lugar". Nós sabemos que Ele passava noites inteiras em
oração, que rezava antes dos grandes momentos da Sua vida, que morreu a
rezar.

Afinal, por que rezar? Para nos abrir para Deus, para nos fazer tomar
consciência d'Ele com todo o nosso ser, para que percebamos que não nos
bastamos a nós mesmos, mas somos seres chamados a viver a vida em
comunhão com o Infinito, em relação com Deus. Sem a oração, perderíamos
a nossa referência viva a Deus, cairíamos na ilusão que somos o centro da
nossa vida e reduziríamos Deus a uma simples ideia abstrata, distante e sem
força. Todo aquele que não reza (seja leigo, religioso ou padre), perde
Deus, perde a relação viva com Ele. Pode até falar muito bem d'Ele, mas fala
como quem fala de uma ideia, de uma teoria e não de alguém vivo e próximo,
que enche a vida de alegria, ternura, paz e amor. Sem a oração, Deus morre
em nós. Sem a oração é impossível uma experiência verdadeira e profunda de
Deus e, portanto, é impossível ser cristão. Por tudo isto, a oração tem que ser
diária, perseverante e fiel.
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Assim, quando agradecemos, reconhecemos que tudo recebemos de Deus;
quando suplicamos, reconhecemos e aprendemos que dependemos d'Ele e da
sua providência; quando intercedemos, aprendemos e experimentamos que
tudo e todos estão nas mãos amorosas de Deus; quando pedimos perdão,
reconhecemos que a nossa vida é vivida diante d'Ele e a Ele devemos prestar
contas da existência que recebemos. Portanto, a oração abre-nos, educa-nos,
amadurece-nos, faz-nos viver em parceria com o Senhor.

Quanto aos modos de rezar, são variados. A melhor forma é com a Sagrada
Escritura: tomando a Palavra de Deus, lendo-a com os lábios, meditando-a
com o coração e procurando vivê-la na existência. Tomemos diariamente a
Bíblia para a ler com fé. Repitamos as palavras ou frases que tocaram o
nosso coração e coloquemo-nos diante do Senhor. Nunca esqueçamos que a
Palavra de Deus é viva e eficaz, transformando a nossa vida e dando-lhe um
novo sentido. Também é importante a oração espontânea (com as nossas
próprias palavras) e a oração vocal (=fórmulas: aquela que decoramos,
como o Pai-nosso e a Ave-Maria). Aqui, é bom recordar o terço, que tanto
bem tem feito ao longo dos séculos. Mas, a oração por excelência é a própria
Eucaristia. Na participação na Missa nós somos unidos, de modo pleno, à
própria oração de Cristo, participando do seu sacrifico pela nossa salvação e
pela salvação do mundo inteiro.

Mas, recordemos que a oração não é uma negociata com Deus nem é
para tentar dobrar Deus aos nossos caprichos. É, antes, para nos tornar
disponíveis à vontade do Senhor a nosso respeito. Uma das coisas mais belas
da oração é que, tendo rezado e pedido, o que acontecer depois podemos
saber com certeza que é vontade de Deus! É nesse sentido que Nosso Senhor
afirmou que tudo quanto pedirmos em Seu nome, o Pai no-lo concederá. Ora,
o que é pedir em nome de Jesus? É pedir como Jesus; “Pai, não se faça a
minha vontade, mas a Vossa”. Rezar assim é entrar no cerne da oração de
Jesus. Então, tudo o que nos vier, saberemos que é vontade do Pai, pois sabemos
que a nossa oração foi atendida; e nisto teremos paz.

Que nesta Eucaristia, nós peçamos, humildemente, como os primeiros
discípulos: "Senhor, ensina-nos a rezar". E aqui não se trata de fórmulas,
mas de atitudes. Observemos que a oração que Jesus ensinou, o Pai-nosso, é
toda centrada não em nós, mas no Pai: no seu Reino, na sua vontade, na
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santificação do seu nome. Só depois, quando aprendermos a deixar que Deus
seja tudo na nossa vida, é que experimentaremos que somos pessoas novas,
transformadas pela graça do Senhor.

Procuremos avaliar a nossa vida de oração e retomar o nosso caminho de
busca de intimidade com o Senhor, que é a fonte e a razão de ser da nossa
existência.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Supliquemos a Deus Pai todo-poderoso
que inspire a nossa oração
para Lhe pedirmos o que convém,
e digamos com humildade:

«Abençoai, Senhor, o vosso povo»

1. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco,
pelos bispos e ministros sagrados
e por todo o povo redimido por Cristo,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos,
pelos que crêem na misericórdia de Deus,
pelos justos e por todos os pecadores,
oremos ao Senhor.

3. Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade,
por todos os homens a quem negam os seus direitos
e pelos que sofrem pelo nome de Jesus,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que batem à porta dos amigos,
pelos que põem a esperança só em Deus
e por aqueles que não encontram quem os ajude,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui presentes em assembleia,
pelos baptizados da nossa arquidiocese
e pelos defuntos da nossa comunidade paroquial,
oremos ao Senhor.
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Pres. – Suba até Vós, Senhor,
a oração universal dos vossos filhos
pelas necessidades de todos os homens
e desça sobre nós a vossa bênção,
a fim de merecermos alcançar
a graça da eterna salvação.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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.

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.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 151.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor,

os dons que recebemos da vossa generosidade
e trazemos ao vosso altar,
e fazei que estes sagrados mistérios,
por obra da vossa graça,
nos santifiquem na vida presente
e nos conduzam às alegrias eternas.
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, é nosso dever participar no louvor

que Jesus Vos dirige, em nome de todo o universo.
Sem cessar, Ele proclamou o vosso nome aos homens;
e anunciou a vinda do vosso reino.
Em cada dia, fez a vossa vontade e Vos glorificou,
amando-Vos até ao fim.
Ele foi sempre testemunha fiel da vossa bondade,
e transmitiu-nos as palavras de oração
que nasciam no seu coração de Filho.
Ressuscitado de entre os mortos,
Ele deu-nos o seu Espírito,
que faz de nós vossos filhos.
É por isso que, com os Anjos e os Santos,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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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
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.

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:



— 150 —

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. – 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 Fracisco e o nosso Arcebispo Jorge.

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,
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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.

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 do apego excessivo às coisas da terra,
que nos levam a esquecermo-nos de Vós.
Não nos deixeis cair na rotina,
em que só os lábios Vos invocam.
Interiorizai a nossa oração para Vos louvarmos,
por palavras e por obras, todos os dias da nossa vida,
até à 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 ao vossos Apóstolos
para pedirem, pois receberiam;
para baterem à porta, e ela se abriria:
perdoai a nossa tibieza e a nossa inconstância.
Olhai para a perseverança da Vossa Igreja
e dai-nos o Vosso Espírito de amor e de paz,
para nos abrirmos ao Vosso Reino,
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,
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 orante após a Comunhão

Como posso dizer PAI-NOSSO...
Se não vejo todas as pessoas como meus verdadeiros irmãos?!...
Se eu penso somente em mim, não posso dizer Pai Nosso?!...

Como posso dizer QUE ESTAIS NO CÉU...
Se eu não acredito na vida eterna?!...
Se eu não acredito que Jesus está verdadeiramente vivo?!...

Como posso dizer SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME...
Se não procuro santificar a minha vida?!...
Se não me procuro santificar a mim mesmo?!...

Como posso dizer VENHA A NÓS O VOSSO REINO...
Se só penso em ter coisas e não Deus em mim?!...
Se me escusa e construir esse Reino com o o meu próximo?!...

Como posso dizer SEJA FEITA A VOSSA VONTADE ASSIM NA
TERRA COMO NO CÉU...
Se na maioria das vezes eu só penso na minha vontade?!...
Se muitas das vezes prejudico os meus irmãos?!...

Como posso dizer O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAÍ HOJE...
Se eu quero o pão de hoje, o pão de amanhã, o pão de sempre?!...
Se às vezes até quero o pão de meu irmão?!...

Como posso dizer PERDOAI-NOS AS NOSSAS OFENSAS, ASSIM
COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO...
Se eu não sei perdoar e volto as costas a meu irmão!
Se muitas das vezes não sei compreender até os meus familiares?!...

Como posso dizer NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO...
Se eu não faço a minha parte?!...
Se muitas vezes eu sempre procuro aquilo que me afasta de Deus?!...

Como posso dizer LIVRAI-NOS DO MAL...
Se eu não fujo do pecado?!...
Se muitas das vezes até vou ao encontro dele?!...

Como posso dizer AMÉM se não tenho feito a minha parte?!...
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Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor, que nos destes a graça
de participar neste divino sacramento,
memorial perene da paixão do vosso Filho,
fazei que este dom do seu amor infinito
sirva para a nossa salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – 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.
Como os discípulos,
coloquemo-nos sem cessar na escola de Jesus para rezar.
Nesta semana, procuremos rezar as Suas palavras
como se fizéssemos uma primeira descoberta
recebendo-as da própria boca de Jesus.
Rezemos o Pai Nosso como se fosse a primeira vez…

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




