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Fidelidade a Deus...

XXI Domingo do Tempo Comum
Ano B

Fidelidade a Deus...
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XXI Domingo do Tempo Comum
(Fidelidade a Deus...)

1.ª Leit. – 1 Jos 24,1-2a.15-17.18b;
Salmo – Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23;
2.ª Leit. –  Ef 5, 21-32;
Evangelho – Jo 6, 60-69.

A liturgia do 21.º Domingo do Tempo Comum fala-nos de opções. Recor-
da-nos que a nossa existência pode ser gasta a perseguir valores efémeros e
estéreis, ou a apostar nesses valores eternos que nos conduzem à vida defini-
tiva, à realização plena. Cada homem e cada mulher têm, dia a dia, de fazer a
sua escolha.

Na primeira leitura, Josué convida as tribos de Israel reunidas em Siquém
a escolherem entre “servir o Senhor” e servir outros deuses. O Povo escolhe
claramente “servir o Senhor”, pois viu, na história recente da libertação do
Egipto e da caminhada pelo deserto, como só Jahwéh pode proporcionar ao
seu Povo a vida, a liberdade, o bem estar e a paz.

Na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por
Cristo tem consequências também ao nível da relação familiar. Para o segui-
dor de Jesus, o espaço da relação familiar tem de ser o lugar onde se mani-
festam os valores de Jesus, os valores do Reino. Com a sua partilha de amor,
com a sua união, com a sua comunhão de vida, o casal cristão é chamado a
ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua Igreja.

O Evangelho coloca diante dos nossos olhos dois grupos de discípulos,
com opções diversas diante da proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro
da lógica do mundo, tem como prioridade os bens materiais, o poder, a ambi-
ção e a glória; por isso, recusa a proposta de Jesus. Outro grupo, aberto à
acção de Deus e do Espírito, está disponível para seguir Jesus no caminho do
amor e do dom da vida; os membros deste grupo sabem que só Jesus tem
palavras de vida eterna. É este último grupo que é proposto como modelo aos
crentes de todos os tempos.
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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:

Senhor Deus,
que unis os corações dos fiéis num único desejo,
fazei que o vosso povo ame o que mandais
e espere o que prometeis,
para que, no meio da instabilidade deste mundo,
fixemos os nossos corações
onde se encontram as verdadeiras alegrias.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Josué (Jos 24, 1-2a.15-17.18b)

"Queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus"

Naqueles dias,
Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém.
Convocou os anciãos de Israel,
os chefes, os juízes e os magistrados,
que se apresentaram diante de Deus.
Josué disse então a todo o povo:
"Se não vos agrada servir o Senhor,
escolhei hoje a quem quereis servir:
se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio,
se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais.
Eu e a minha família serviremos o Senhor".
Mas o povo respondeu:
"Longe de nós abandonar o Senhor
para servir outros deuses;
porque o Senhor é o nosso Deus,
que nos fez sair, a nós e a nossos pais,
da terra do Egipto, da casa da escravidão.
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Foi Ele que, diante dos nossos olhos,
realizou tão grandes prodígios e nos protegeu
durante o caminho que percorremos
entre os povos por onde passámos.
Também nós queremos servir o Senhor,
porque Ele é o nosso Deus".

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 33 (34), 2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R. 9a)



— 15 —

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.

Os olhos do Senhor estão voltados para os justos
e os ouvidos atentos aos seus rogos.
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.

Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as suas angústias.
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.

Muitas são as tribulações do justo,
mas de todas elas o livra o Senhor.
Guarda todos os seus ossos,
nem um só será quebrado.

A maldade leva o ímpio à morte,
os inimigos do justo serão castigados.
O Senhor defende a vida dos seus servos,
não serão castigados os que n'Ele se refugiam.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios    (Ef 5, 21-32)

"É grande este mistério, em relação a Cristo e à Igreja"

Irmãos:
Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo.
As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor,
porque o marido é a cabeça da mulher,
como Cristo é a cabeça da Igreja, seu Corpo,
do qual é o Salvador.
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Ora, como a Igreja se submete a Cristo,
assim também as mulheres
se devem submeter em tudo aos maridos.
Maridos, amai as vossas mulheres,
como Cristo amou a Igreja e Se entregou por ela.
Ele quis santificá-la,
purificando-a no baptismo da água pela palavra da vida,
para a apresentar a Si mesmo como Igreja cheia de glória,
sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante,
mas santa e imaculada.
Assim devem os maridos amar as suas mulheres,
como os seus corpos.
Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo.
Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo,
antes o alimenta e lhe presta cuidados,
como Cristo à Igreja;
porque nós somos membros do seu Corpo.
Por isso, o homem deixará pai e mãe,
para se unir à sua mulher,
e serão dois numa só carne.
É grande este mistério,
digo-o em relação a Cristo e à Igreja.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Jo 6, 63c.68c)

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

As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida:
Vós tendes palavras de vida eterna

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 6, 60-69)

"Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna"

Naquele tempo,
muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram:
"Estas palavras são duras. Quem pode escutá-las?".
Jesus, conhecendo interiormente
que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes:
"Isto escandaliza-vos?
E se virdes o Filho do homem
subir para onde estava anteriormente?
O espírito é que dá vida, a carne não serve de nada.
As palavras que Eu vos disse são espírito e vida.
Mas, entre vós, há alguns que não acreditam".
Na verdade, Jesus bem sabia, desde o início,
quais eram os que não acreditavam
e quem era aquele que O havia de entregar.
E acrescentou:
"Por isso é que vos disse:
 Ninguém pode vir a Mim,
se não lhe for concedido por meu Pai".
A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se
e já não andavam com Ele.
Jesus disse aos Doze:
"Também vós quereis ir embora?".
Respondeu-Lhe Simão Pedro:
"Para quem iremos, Senhor?
Tu tens palavras de vida eterna.
Nós acreditamos e sabemos
que Tu és o Santo de Deus".

Palavra da salvação
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Para a Reflexão Homilética

Jamais algum cristão poderá dizer que foi enganado pelo Senhor! Deus
nunca se mascarou para nós, nunca nos falou com palavras agradáveis para
nos seduzir, nunca agiu como os nossos políticos; Deus não usa batota! Ele é
um Deus verdadeiro, leal, honesto! Não esconde as suas exigências, nem
omite as suas condições para quem deseja segui-lo e servi-lo...

Escutamos na primeira leitura de hoje Josué dizendo ao povo para escolher:
seguir os ídolos, que são de fácil manejo, que não exigem nada ou, ao contrário,
seguir o Senhor, que é exigente, que é Santo e corrige os que n'Ele esperam?
O próprio Josué dirá: "Não podeis servir ao Senhor, pois ele é um Deus
santo, um Deus ciumento, que não tolerará as vossas transgressões, nem
os vossos pecados!" (Js 24,19). O nosso Deus não se preocupa com a
popularidade, não faz conta do número de fiéis, não abranda as suas exigências
para ser aceite, mas tem em conta a fidelidade ao Seu amor e ao Seu
chamamento!

O que aparece na primeira leitura torna-se ainda mais claro e dramático no
evangelho. Após dizer claramente que a Sua carne é verdadeira comida e o
Seu sangue é verdadeira bebida, muitos discípulos escandalizaram-se com
Jesus (os protestantes ainda hoje se escandalizam e não creem na palavra do
Salvador...). E Jesus, o que faz? Muda a Sua palavra? Volta atrás no ensinamento
para ser popular, para ser compreendido e aceite, para encher as igrejas?
Não! Popularidade, aceitação, bonzinho nunca foram os Seus critérios! Ainda
que a Sua palavra escandalize, Ele nunca volta atrás. O Senhor nunca se
converte a nós; nós é que nos devemos converter a Ele! Pode-se manipular os
ídolos; nunca o Deus verdadeiro!

É importante prestar atenção: diante dos discípulos escandalizados e
murmuradores, que faz Jesus? Apresenta o critério decisivo: a cruz. Escutemos
o que diz o Senhor: "Isto escandaliza-vos? E quando virdes o Filho do
Homem subindo para onde estava antes?" Lembremo-nos que, para o
Evangelho de S. João, a subida de Jesus para o Pai começa na cruz: ali Ele
será levantado! Daí que não poderemos seguir o Senhor, não poderemos
suportar as palavras do Senhor, se não estivermos dispostos a contemplá-l'O
na cruz! E Jesus previne: "O Espírito é que dá vida; a carne não adianta
nada! As palavras que vos falei são Espírito e vida!" Só se nos deixarmos
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educar pelo Espírito Santo, só se deixarmos os pensamentos e a lógica à medida
da carne, isto é, à medida da mera razão humana, é que poderemos
compreender as coisas de Deus, coisas que passam pela cruz de Cristo! Quando
se trata do escândalo do Evangelho, "a carne não adianta nada"! Não nos
iludamos: entregues à nossa própria razão, pensaremos como o mundo e jamais
acolheremos Jesus e as Suas exigências! E, no entanto, o Senhor continua:
"Por isso é que vos disse: Ninguém pode vir a Mim, se não lhe for
concedido por meu Pai!" Acolher Jesus, compreender as Suas palavras e
acolhê-las, por quanto sejam difíceis e duras, é graça de Deus e somente
abertos para a graça poderemos realizá-lo! Como acolher a linguagem da
cruz, sem mudar de vida? Como acolher as exigências do Senhor, sem a
conversão do coração, sem nos deixarmos guiar pela imprevisível liberdade
do Espírito Santo? Quando isso acontece, experimentamos como o Senhor é
bom, o quanto é suave, o quando é doce segui-l'O!

A Palavra de Deus dá-nos hoje um belíssimo exemplo disso recordando a
vida da família cristã. São Paulo pensa o lar cristão como uma pequena
comunidade de discípulos de Cristo, uma pequena Igreja, e dá conselhos
maravilhosos! O sentimento que deve nortear o comportamento familiar é o
amor. Que amor? O das músicas e das novelas? Não! Aquele amor manifestado
na cruz, aquele entre Cristo e a Igreja! Que beleza, que desafio, que sonho:
marido e mulher amando-se como Cristo e a Igreja se amam; marido e mulher
sendo felizes na felicidade um do outro: "Sede solícitos uns para com os outros!"

Para o cristianismo, a família cristã não é só uma instituição humana, mas
uma instituição divina, um sacramento da Igreja. Mais ainda: a família é a
primeira Igreja, a primeira comunidade de irmãos em Cristo. Ali, é Jesus quem
deve reinar, ali é o santo e doce temor de Deus quem deve regular a
convivência. Que desgraça, hoje em dia, a paganização, a secularização, a
banalização da família cristã. Estejamos atentos: a família é santa, a família é
sagrada, a família não pode ser profanada pelo desamor, pela indiferença, pela
imoralidade, pela violência, pelo consumismo, pela opressão, pela divisão, pela
vulgarização! Que beleza um homem e uma mulher unidos no amor com a
bênção do Senhor gerando filhos, gerando amor feito carne, feito gente, para
o mundo, para a Igreja, para a vida! Este é o sonho do Senhor para a família!
Este e só este! Aos olhos de Deus, não há outra forma legítima e aceitável de
união familiar! Um homem, uma mulher; um esposo, uma esposa e os filhos –
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eis o sonho, eis a bênção, eis a felicidade quando se vive isso de acordo com
o amor de Deus em Cristo! Que bênção a convivência familiar! Que doçura
poder partilhar as alegrias e tristezas, as lutas e dificuldades num lar cristão,
onde juntos rezam, juntos partilham, juntos vencem-se as dificuldades! São
Pau l o , en c an tad o  c o m  essa r eal i d ad e, ex c l am a:  "É grande este mistério!"
Que mistério? O mistério do amor entre marido e mulher, da sua união que
gera vida, que é doçura e complementaridade. E o Apóstolo continua: "E eu o
interpreto em relação a Cristo e à Igreja!".  S. Paulo está a dizer que a
comunhão familiar é imagem da comunhão entre Cristo e a Igreja!

Mas, é fácil viver a família assim? Não! Como não é fácil levar a sério a
Palavra do Senhor! E Jesus, mais uma vez, nos pergunta: "Isto escandaliza-
vos?" Escandaliza-vos o matrimónio ser indissolúvel? Escandaliza-vos a
fidelidade conjugal? Assusta-vos o dever de gerar filhos com generosidade e
educá-los com amor e firmeza? "Também vós quereis ir embora?"

Que nossa resposta seja a de Pedro, dada em nome dos Doze e de todos
os discípulos: "A quem iremos nós, Senhor? Caminhar contigo não é fácil;
acolher as Tuas exigências custa-nos; compreender os Teus motivos às vezes
é-nos pesado... Mas, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna.
Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus!".
Que as palavras de Pedro sejam as nossas e, como Josué, possamos dizer:
"Eu e minha família serviremos o Senhor!"

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Oremos ao Senhor, fonte de vida,
que protege e livra das angústias os que n'Ele confiam,
e ao pedir-Lhe pela santa Igreja, apresentemos-Lhe
também as necessidades de todos os homens,
dizendo cheios de confiança:

«Escutai, Senhor, a nossa oração».

1. Pelo Papa Bento XVI, sinal da unidade da fé da Igreja,
para que proclame, diante de todos os homens, a Cristo,
o único que tem palavras de vida eterna,
oremos, irmãos.
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2. Pelos governantes de todos os povos e nações,
para que a sua sabedoria e honestidade
fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil,
oremos, irmãos.

3. Pelos que procuram a verdade que os pode salvar,
para que, em Cristo e no seu Evangelho,
possam descobrir a resposta às suas inquietações,
oremos, irmãos.

4. Por todos os nossos parentes e amigos,
para que tenham saúde do corpo e da alma
e vivam sempre segundo a vontade de Deus,
oremos, irmãos.

5. Por todos os casais da nossa comunidade paroquial,
para que as esposas sejam o encanto dos seus lares
e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
 fonte e origem de todos os bens,
 não permitais que nos escandalizemos
 com as palavras sinceras do vosso Filho,
 nem nos envergonhemos de sermos seus discípulos.
 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.
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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 pelo único sacrifício da cruz,

formastes para Vós um povo de adopção filial,
concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz.
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
por Jesus Cristo, vosso Filho
que veio habitar entre nós, para que a Igreja,
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reunida à imagem da Santíssima Trindade,
apareça no mundo
como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo,
para louvor da vossa infinita sabedoria.

Ele é o mensageiro da vossa palavra de vida:
por Ele podemos conhecer-Vos e amar-Vos.

Ele ama a Igreja, como o seu próprio corpo:
por Ele podemos conhecer o vosso coração de Pai
e louvar-Vos em cada instante.

Ele é o pão do céu que nos dais:
por Ele podemos permanecer em Vós.

Por isso, com todos os eleitos do céu,
e com todos os que, peregrinos sobre a terra,
confiam no vosso amor de Pai,
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;
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:
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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.

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.
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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,
seus bispos auxiliares, 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.

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.
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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,
e de todo o pecado,
pois é a Vós que queremos servir e amar.
Perdoai as nossas faltas,
e afastai de nós toda a inconstâcia em Vos servir.
Dai-nos a coragem
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.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
fazei-nos viver do Vosso Espírito.

 Que Ele nos mantenha no Vosso amor,
 e nos guarde sempre na Vossa paz,
segundo a 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.

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. – Realizai plenamente em nós, Senhor,
a acção redentora da vossa misericórdia
e fazei-nos tão generosos e fortes
que possamos agradar-Vos em toda a nossa vida.
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.

Aquele que vai connosco
tem palavras de Vida Eterna.
Vamos confiantes servi-Lo fielmente,
mesmo que o ambiente à nossa volta
nos puxe em sentido contrário.

Ao terminar as férias,
com votos de um BOM ANO de Trabalho...

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




