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XX Domingo do Tempo Comum
Ano B

Eu sou o Pão vivo...
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XX Domingo do Tempo Comum
(Oferta eucarística...)

1.ª Leit. – 1 Prov 9, 1-6;
Salmo – Sal 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Ef 5, 15-20;
Evangelho – Jo 6, 51-58.

A liturgia do 20.º Domingo Comum repete o tema dos últimos Domingos:
Deus quer oferecer aos homens, em todos os momentos da sua caminhada pela
terra, o "pão" da vida plena e definitiva. Naturalmente, os homens têm de fazer
a sua escolha e de acolher esse dom.

No Evangelho, Jesus reafirma que o objectivo final da sua missão, é dar aos
homens o "pão da vida". Para receber essa vida, os discípulos são convidados a
"comer a carne" e a "beber o sangue" de Jesus – isto é, a aderir à sua pessoa, a
assimilar o seu projecto, a interiorizar a sua proposta. A Eucaristia cristã (o
"comer a carne" e beber o sangue" de Jesus) é um momento privilegiado de
encontro com essa vida que Jesus veio oferecer.

A primeira leitura oferece-nos uma parábola sobre a um banquete preparado
pela "senhora sabedoria" para os "simples" e para os que querem vencer a insen-
satez. Convida-nos à abertura aos dons de Deus e à disponibilidade para acolher
a vida de Deus (o "pão de Deus que desce do céu").

A segunda leitura lembra aos cristãos a sua opção por Cristo (aquele Cristo
que o Evangelho de hoje chama "o pão de Deus que desceu do céu para a vida
do mundo"). Convida-os a não adormecerem, a repensarem continuamente as
suas opções e os seus compromissos, a não se deixarem escorregar pelo cami-
nho da facilidade e do comodismo, a viverem com empenho e entusiasmo o
seguimento de Cristo, a empenharem-se no testemunho dos valores em que
acreditam.
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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 de bondade infinita,
que preparastes bens invisíveis
para aqueles que Vos amam,
infundi em nós o vosso amor,
para que, amando-Vos em tudo e acima de tudo,
alcancemos as vossas promessas,
que excedem todo o desejo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro dos Provérbios (Prov 9,1-6)

«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei»

A Sabedoria edificou a sua casa
e levantou sete colunas.
Abateu os seus animais,
preparou o vinho e pôs a mesa.
Enviou as suas servas
a proclamar nos pontos mais altos da cidade:
"Quem é inexperiente venha por aqui".
E aos insensatos ela diz:
"Vinde comer do meu pão
e beber do vinho que vos preparei.
Deixai a insensatez e vivereis;
segui o caminho da prudência".

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a)

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
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Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n'Ele se refugia.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios   Ef 5,15-20

«Procurai compreender qual é a vontade de Deus»

Irmãos:
Vede bem como procedeis.
Não vivais como insensatos,
mas como pessoas inteligentes.
Aproveitai bem o tempo,
porque os dias que correm são maus.
Por isso não sejais irreflectidos,
mas procurai compreender
qual é a vontade do Senhor.
Não vos embriagueis com o vinho,
que é causa de luxúria,
mas enchei-vos do Espírito Santo,
recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando em vossos corações,
dando graças, por tudo e em todo o tempo, a Deus Pai,
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Jo 6, 56)

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

Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue
permanece em mim e Eu nele, diz o Senhor

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 6, 51-58)

«A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida»

Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
"Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo".
Os judeus discutiam entre si:
"Como pode ele dar-nos a sua carne a comer?"
E Jesus disse-lhes:
"Em verdade, em verdade vos digo:
Se não comerdes a carne do Filho do homem
e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia.
A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em Mim e eu nele.
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Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
Este é o pão que desceu do Céu;
não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram:
quem comer deste pão viverá eternamente".

Palavra da salvação

Para a Reflexão Homilética
“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e

Eu ressuscitá-lo-ei no último dia” (Jo. 6, 54).

Um pouco indigesto o discurso do Pão da Vida, para quem queria pouco
mais do que encher a barriga. Mas Jesus não se contenta com tão pouco. Ele
vai subindo o tom da conversação e despertando o apetite e o sabor por um
outro Pão: o Pão da Vida. E começa a falar-lhes de um Pão que é afinal a sua
Carne, que Ele dará pela Vida do Mundo. E oferece-lhes o Seu Sangue, como
bebida verdadeira. Carne e Sangue, sem os quais – diz Ele – “não tereis a
vida em vós”. São palavras que se tornarão imagem viva e realidade misteriosa,
na Última Ceia. Então, pelos sinais do Pão e do Vinho, Jesus antecipará o dom
do seu Corpo entregue e do seu Sangue derramado por nós. A Eucaristia
aparece, à nascença, como anúncio vital da morte do Senhor. E está associada
intimamente à Promessa da Ressurreição e da Vida eterna.

Viver, ressuscitar, viver eternamente…  são expressões repetidas um cem
número de vezes e sempre ligadas ao facto de “comer a sua Carne e beber
o seu Sangue”. Poderíamos dizer, sem medo, nem abuso: a vida eterna é o
primeiro e o mais preciso e duradouro fruto da Eucaristia.

“Quem se alimenta de Cristo na Eucaristia não precisa de esperar o
Além, para receber a vida eterna: já a possui na terra, como primícias da
plenitude futura, que envolverá o homem na sua totalidade. De facto, na
Eucaristia recebemos a garantia também da ressurreição do corpo no fim
do mundo: ‘Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia’ (Jo 6, 54). Esta garantia da res-
surreição futura deriva do facto de a carne do Filho do Homem, dada em
alimento, ser o seu corpo no estado glorioso de ressuscitado. Pela Euca-
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ristia, assimila-se, por assim dizer, o ‘segredo’ da ressurreição. Por isso, S.
Inácio de Antioquia justamente definia o Pão eucarístico como ‘remédio
de imortalidade, antídoto para não morrer’” (Ecclesia de Eucharistia18).

Não é por acaso que na Oração Eucarística firmamos e afirmamos a nossa
comunhão com todos os que já partiram e com todos os que já alcançaram a
glória da vida eterna. E pedimos ao Senhor, “a graça de participar na vida
eterna. Trata-se dum aspecto da Eucaristia que merece ser assinalado:
ao celebrarmos o sacrifício do Cordeiro unimo-nos à liturgia celeste”
(Ecc.Euch.19). A Eucaristia – diz o Papa João Paulo II, de uma forma tão bela
e convicta – “é verdadeiramente um pedaço de céu, que se abre sobre a
terra; é um raio de glória da Jerusalém celeste, que atravessa as nuvens
da nossa história e vem iluminar o nosso caminho” (Ib.19).

Bem sei que este bem último e definitivo da vida eterna, é um fruto só
apetecível, para quem tiver mais olhos do que barriga! Um fruto só apreciável,
por quem deseja encontrar para si uma vida com futuro eterno. Só o pode
saborear, quem vive uma existência voltada para um horizonte de esperança
infinito, que se eleve acima do chão da terra e rasgue os próprios céus.

A crise da prática dominical da Eucaristia tem aqui uma razão forte que a
explica: a perda do gosto e do sentido da vida eterna. E esta perda não é senão
efeito do esvaziamento da fé e do sentido de Deus. Vive-se de maneira
irreflectida, embriagados nos prazeres deste mundo. Perde-se então a
capacidade e vontade de rezar. Deus deixa de contar. A vida eterna deixa de
nos interessar. A Eucaristia, deixa de nos motivar…

Peçamos ao Senhor a graça de redescobrir o sabor deste Pão. Participemos
nesta Eucaristia, onde nos é “dado o penhor da futura glória”. Porque “a
eterna fonte está escondida em este vivo pão a dar-nos vida” (São João da

Cruz). Aqui no Pão Vivo, que desceu do Céu, e se nos dá nesta Eucaristia.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Nós, que fomos iluminados pela palavra de Deus
e convidados a comer o Pão do Céu,
elevemos ao Senhor as nossas preces,
suplicando com toda a confiança:

"Tende compaixão de nós, Senhor".
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1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
pelos que ela convida para a mesa da sabedoria, a Ceia do Senhor,
e pelos ministros da Palavra e do pão vivo,
oremos, irmãos.

2. Pelo nosso País e seu progresso verdadeiro,
pela boa administração das coisas públicas
e pelos que defendem os direitos dos mais pobres,
oremos, irmãos.

3. Pelos governantes do nosso Município e de todos os povos,
para que a sua sabedoria e honestidade
fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil,
oremos, irmãos.

4. Pelas famílias de toda a terra e seus problemas,
pelos homens que vivem como insensatos
e pelos que procuram a Deus com inteligência,
oremos, irmãos.

5. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio,
pelos esposos separados e seus filhos
e pelos casais que são sinal do amor de Cristo,
oremos, irmãos.

6. Por todos nós que celebramos a Eucaristia,
pelos nossos amigos e vizinhos
e pelos que sentem a solidão e o abandono,
oremos, irmãos.

7. Por todos quantos, nas comunidades do nosso concelho,
deixaram o convívio dos mortais ao longo deste ano,
para que Deus lhes dê a verdadeira vida na felicidade eterna,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
dai-nos a graça de sermos solidários
com todos os necessitados deste mundo
e de nos alimentarmos cada dia do Corpo e do Sangue de Jesus,
penhor do banquete da vida eterna.
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. – Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar,

nesta admirável permuta de dons,
de modo que, oferecendo-Vos o que nos destes,
mereçamos receber-Vos a Vós mesmo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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
e vosso enviado junto dos homens.
Bendito sejais, Deus nosso Pai, pela criação,
obra maravilhosa das vossas mãos, que se renova ciclicamente.
Bendito sejais pelos alimentos da terra
e pelo alimento do céu.
Bendito sejais, sobretudo,
pelo corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
oferecidos por Ele na cruz, para a vida do mundo.
Bendito sejais pelo convite que Ele nos faz,
em cada Eucaristia, para O recebermos no nosso coração,
e nos deixarmos transformar
no seu corpo entregue, e no seu sangue derramado;
para sermos pão repartido,
e sangue distribuído pelos nossos irmãos.
Por tantas maravilhas do vosso amor para connosco,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
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e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,

tomou o pão e, dando graças,

abençoou-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 o cálice, 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 paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que, alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
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Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.
Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

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

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

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
de tudo o que nos leva a preferir
a loucura dos homens à vossa sabedoria,
a preferir o espírito do mundo
ao Vosso Espírito de paz e de amor.
Dai-nos a coragem de Vos escolhermos,
e de vivermos unidos na paz do Vosso amor,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que nos convidais para a Vossa mesa:
dai-nos o dom da unidade,
pois juntos vamos receber o vosso Corpo,
Pão partilhado para a vida do 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.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor, que neste sacramento
nos fizestes participar mais intimamente
no mistério de Cristo,
transformai-nos à sua imagem na terra
para merecermos ser associados à sua glória no Céu.
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.

Viver como "filhos da luz" implica,
na perspectiva de Paulo,
a oração, o louvor, a acção de graças.
Um crente que tem Deus
como a coordenada fundamental da sua existência
e que se sente chamado a fazer parte da família de Deus,
é um crente que vive em diálogo contínuo com Deus.
É nesse diálogo que ele percebe
os planos e os projectos de Deus para si próprio e para o mundo
 e encontra a coragem
para percorrer o caminho da fidelidade e do compromisso,
alimentando-se do Seu Corpo e Sangue.

Continuação de Boas Férias para todos.

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


