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Ser Discípulo...

XXIII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Ser Discípulo...
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XXIII Domingo do Tempo Comum
(Exigências do Caminho do Reino)

1.ª Leit. – Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b);
Salmo – Sal 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1);
2.ª Leit. – Flm 9b-10. 12-17;
Evangelho – Lc 14, 25-33.

A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é
exigente o caminho do “Reino”. Optar pelo “Reino” não é escolher um caminho
de facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da
vida.

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do "caminho do dis-
cípulo": é um caminho em que o "Reino" deve ter a primazia sobre as pessoas que
amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas
pessoais. Quem tomar contacto com esta proposta tem de pensar seriamente se a
quer acolher, se tem forças para a acolher… Jesus não admite meios-termos: ou
se aceita o "Reino" e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e "a fundo perdi-
do", ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum (porque não
é um caminho que se percorra com hesitações e com "meias tintas").

A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se
pelo "Reino", que só em Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o
sentido da vida. Há, portanto, aí, um encorajamento implícito a aderir ao "Reino":
embora exigente, é um caminho que leva à felicidade plena.

A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os
que aceitam a dinâmica do "Reino"; só ele permite descobrir a igualdade de todos
os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do
"Reino" é reconhecer em cada homem um irmão e agir em consequência.
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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 nosso Deus, que nos enviastes o Salvador
e nos fizestes vossos filhos adoptivos,
atendei com paternal bondade as nossas súplicas
e concedei que, pela nossa fé em Cristo,
alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro da Sabedoria (Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b)

"Quem pode sondar as intenções do Senhor"

Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus?
Quem pode sondar as intenções do Senhor?
Os pensamentos dos mortais são mesquinhos
e inseguras as nossas reflexões,
porque o corpo corruptível deprime a alma
e a morada terrestre oprime o espírito que pensa.
Mas podemos compreender o que está sobre a terra
e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão.
Quem poderá então descobrir o que há nos céus?
Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios,
se Vós não lhe dais a sabedoria
e não lhe enviais o vosso espírito santo?
Deste modo foi corrigido
o procedimento dos que estão em terra,
os homens aprenderam as coisas que Vos agradam
e pela sabedoria foram salvos.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio
Através das gerações.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: "Voltai, filhos de Adão".
Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
à tarde ela murcha e seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando…
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo a Filémon
 (Flm 9b-10.12-17)

A “Revolução Social” exemplo de ternura.

Caríssimo:
Eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo Jesus,
rogo-te por este meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão.
Mando-o de volta para ti,
como se fosse o meu próprio coração.
Quisera conservá-lo junto de mim,
para que me servisse, em teu lugar,
enquanto estou preso por causa do Evangelho.
Mas, sem o teu consentimento, nada quis fazer,
para que a tua boa acção não parecesse forçada,
mas feita de livre vontade.
Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo,
a fim de o recuperares para sempre,
não já como escravo, mas muito melhor do que escravo:
como irmão muito querido.
É isto que ele é para mim
e muito mais para ti, não só pela natureza,
mas também aos olhos do Senhor.
Se me consideras teu amigo,
recebe-o como a mim próprio.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Salmo 118 (119), 135)

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

Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz do vosso rosto
e ensinai-me os vossos mandamentos

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas

(Lc 14, 25-33)
"Quem não renunciar a todos os seus bens não pode ser meu discípulo"

Naquele tempo,
seguia Jesus uma grande multidão.
Jesus voltou-Se e disse-lhes:
«Se alguém vem ter comigo,
sem Me preferir ao pai, à mãe,
à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs
e até à própria vida,
não pode ser meu discípulo.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não pode ser meu discípulo.
Quem de entre vós, que,
desejando construir uma torre,
Não se senta primeiro a calcular a despesa,
para ver se tem com que terminá-la?
Não suceda que, depois de assentar os alicerces,
se mostre incapaz de a concluir
e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo:
‘Esse homem começou a edificar,
mas não foi capaz de concluir’.
E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei
e não se senta primeiro a considerar
se é capaz de se opor, com dez mil soldados,
àquele que vem contra com ele com vinte mil?
Aliás, enquanto o outro ainda está longe,
manda-lhe uma delegação
a pedir as condições de paz.
Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens,
não pode ser meu discípulo».

Palavra da Salvação
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Para a Reflexão Homilética
O “naquele tempo” do Evangelho que escutamos, prolonga-se neste

tempo que se chama hoje. “Naquele tempo, grandes multidões
acompanhavam Jesus”. Eram muitos os que o admiravam, muitos os que o
escutavam... como hoje. Mas, Jesus voltando-se, disse-lhes – e diz aos que o
querem acompanhar hoje –, com toda franqueza, quais as condições para
serem aceites como seus discípulos: “Se alguém vem ter comigo, sem Me
preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à
própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz
para Me seguir, não pode ser meu discípulo”. É impressionante a
sinceridade de Jesus! Notemos bem que não são todos os que querem que
podem ser seus discípulos! É certo que todos são chamados, pois “o desejo
de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade”
(1Tm 2,4), mas também é certo que nem todos estão dispostos a escutar de
verdade o convite do Senhor e a aceitar as suas exigências. E Jesus é
claríssimo: Ele só aceita como discípulo – só pode ser seu discípulo – quem se
dispõe, com sinceridade, a caminhar atrás d’Ele, seguindo os seus passos no
caminho! É Ele quem dá as cartas, é Ele quem dita as normas, é Ele quem
mostra o caminho e quem diz o que é certo e o que é errado! Que palavra tão
difícil para cada um de nós, para o mundo atual, que se julga maduro e sábio
quanto baste para fazer o seu próprio caminho e até para julgar os caminhos
de Deus! Quem assim age, permanecendo fechado em si mesmo – diz Jesus
–, “não pode ser meu discípulo!”

E o que é ser discípulo? É colocar-se no caminho d’Ele, é renunciar a
decidir por si mesmo que rumo dar à sua vida, para seguir o caminho do
Mestre, colocando os pés nos seus passos; ser discípulo é renunciar a si
mesmo para ser em Jesus, pensando como Ele, vivendo como Ele, agindo
como Ele... Ser discípulo é fazer de Jesus o tudo, o fundamento da própria
existência: “Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, a
tudo que é, à sua própria segurança, ao seu próprio modo de pensar,
não pode ser meu discípulo!”

É preciso que compreendamos que esta exigência tão radical do Senhor
não é por capricho, não é arbitrária, não é humilhante ou desumana para nós.
O Senhor é tão exigente porque nos quer libertar de nós mesmos, de nosso
horizonte fechado e limitado à nossa própria razão, ao nosso próprio modo de
ver e pensar as coisas e o mundo. O Senhor quer libertar-nos da ilusão de que
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somos auto-suficientes e sábios, de que somos deuses! Como têm razão, as
palavras do Livro da Sabedoria: “Qual o homem que pode conhecer os
desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor?” O
homem, sozinho, é incapaz de compreender o mistério da vida, que só é
conhecido pelo coração de Deus! Isto valia para ontem, e continua a valer
para hoje e valerá ainda para amanhã, mesmo com todo o desenvolvimento
da ciência e com toda a ilusão de que nos bastamos a nós mesmos e podemos
por nós próprios decidir o que é certo e o que é errado. O homem, fechado
em si mesmo, nunca poderá compreender de verdade o mistério da sua
existência e o sentido profundo da realidade. É preciso ter a coragem de
abrir-se, de ser discípulo, de seguir Aquele que veio do Pai para ser o nosso
Caminho, a nossa Verdade e a nossa Vida! Na verdade, “Os pensamentos
dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões, porque o
corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito
que pensa”. É por isso que o Salmista hoje nos faz pedir com humildade:
“Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do
coração!”

Só quando renunciarmos a nós prórpios, só quando colocarmos Cristo no
centro da nossa vida, do nosso modo de pensar e de agir, só quando Ele for
realmente o nosso Tudo, seremos discípulos de verdade. Então mudaremos
de vida, de valores, de modo de agir. É o que São Paulo propõe a Filémon,
cristão, proprietário do escravo Onésimo. O Apóstolo recorda ao rico Filémon
que ser discípulo de Cristo comporta exigências e mudança de mentalidade: o
escravo deve agora ser tratado como irmão no Senhor. Não podemos ser
cristãos, apegados à nossa lógica e às coisas próprias do homem velho! Não
podemos ser cristãos fazendo política como o mundo faz, não podemos ser
cristãos comportando-nos como o mundo se comporta e fazendo o que o
mundo faz! Querer seguir o Senhor sem deixar-se, sem colocá-lo como eixo
e prumo da vida, é como construir uma torre sem dinheiro: não se chegará ao
fim; é como ir para uma guerra sem exército suficiente: seremos derrotados!
“Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode
ser meu discípulo”. Que o mundo não compreenda esta linguagem, é de se
esperar... Afinal, o homem psíquico - homem entregue somente à sua própria
razão - não pode compreender as coisas do Espírito de Deus (cf. 1Cor 2,14).
Mas nós, cristãos, não podemos ter a pretensão de sermos discípulos sem
procurarmos mortificar as nossas tendências desordenadas, educando os
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nossos instintos desatinados e deixando que a luz do Evangelho ilumine a
nossa razão e o nosso modo de pensar...

Cuidemos bem, para que, no fim de tudo, o nosso cristianismo não seja
inacabado, tão inútil quanto uma torre deixada pela metade ou uma guerra na
qual a derrota é certa. Que nos valha a misericórdia de nosso Senhor e nos
ajude a viver da sua Palavra, porque, como disse hoje o Autor sagrado,
dirigindo-se a Deus, "só assim foi corrigido o procedimento dos que estão
em terra, os homens aprenderam as coisas que Vos agradam e pela
sabedoria foram salvos".

 Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Ninguém pode sondar
as misteriosas intenções do Senhor.
Como discípulos de Cristo,
façamos das nossas preces uma oração universal,
e peçamos confiadamente:

«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça»

1. Pela santa Igreja católica e por todos os seus filhos,
pelos que procuram a Cristo noutras comunidades
e por todos os homens sinceros que ainda O não conhecem,
oremos, irmãos.

2. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão,
pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade
e pelos que tomam a sua cruz e O seguem,
oremos, irmãos.

3. Pelos homens preocupados com a justiça,
pelos que se consagram à investigação da verdade
e pelos que têm de fazer escolhas decisivas,
oremos, irmãos.

4. Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho,
pelos que procuram um amigo que os acolha
e pelos casais cristãos em dificuldade,
oremos, irmãos.
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5. Pelos que, entre nós, estão mais tristes,
por nós próprios e pelas nossas famílias
e pelos que mais precisam da nossa oração,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
para quem se dirigem os nossos passos,
ajudai-nos a olhar para o vosso Filho,
que, levando a sua Cruz,
nos abriu já o caminho da Vida.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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

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

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

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

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

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 61.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz,

fazei que esta oblação Vos glorifique dignamente
e que a nossa participação nos sagrados mistérios
reforce os laços da nossa unidade.
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 nos terdes enviado o vosso Filho,
a vossa sabedoria incarnada,
que revelou aos pobres e aos humildes
as maravilhas do vosso amor,
que escondestes aos orgulhosos deste mundo.
É pela sua pobreza,
que nos enche das riquezas da vossa graça.
É pela sua mensagem,
que nos convida a segui-l'O
e a sermos seus discípulos.
É pela sua paixão de fazer a vossa vontade,
que toma corajosamente o caminho do serviço.
É pela loucura da sua cruz,
que manifesta a sabedoria do vosso amor.
É pela sua obediência,
que nos liberta da escravidão do pecado.
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É pela sua morte,
que nos abre os caminhos da vida.
É pela sua ressurreição,
que nos transmite o seu Espírito,
para nos indicar os caminhos do reino,
para nos encorajar a segui-los.
Por isso, com o povo que Vos segue sobre a terra,
com o povo que já chegou ao termo da sua caminhada
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:

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:
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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.

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.
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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 Francisco,
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.

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.



— 61 —

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 da nosso vida medíocre de baptizados.
Pela sabedoria do Vosso Espírito,
ajudai-nos a escolher,
como guia nos caminhos do Vosso Reino,
e como esperança nas nossas cruzes,
a Jesus Cristo, nosso único Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós Vos revelais aos pequenos e aos corações livres.
Dai-nos a graça de caminharmos corajosamente
atrás de Vós no silêncio, na fé e na confiança total,
sem as «prisões» do coração,
para vivermos na paz do Vosso amor,
como é da 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.



— 62 —

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.

Acção de Graças (facultativo)

Sem nos querermos sentar primeiro
e sem reflectirmos na Vossa presença,
quisemos construir uma torre.
E eis que ela caiu, pedra sobre pedra,
pois fizemos tudo ao contrário.

Então viestes,
reconstruistes,
edificastes a casa da nossa eternidade,
e tudo salvastes no Vosso amor.

Sem nos querermos sentar primeiro,
e sem rezarmos diante de Vós, em silêncio:
partimos em guerra contra o mal, que nos habita.
E Eis que perdemos todas as batalhas,
pois fizemos tudo ao contrário.

Então viestes,
triunfastes pelo Vosso amor,
destes-nos a vitória,
e tudo salvastes no Vosso amor.
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Sem nos querermos sentar primeiro,
e sem implorarmos a Vossa divina sabedoria,
quisemos beber na taça do prazer.
E eis que nos embriagámos de amargura,
pois fizemos tudo ao contrário.

Então viestes saciar a nossa sede,
na fonte que jorra para a vida eterna,
e tudo salvastes no Vosso amor.

Sem nos querermos sentar primeiro,
e sem mendigarmos a graça do Vosso amor,
quisemos criar o céu sobre a terra.
E eis que a nossa terra se tornou um deserto de ódio,
pois fizemos tudo ao contrário.

Então viestes, derramastes a Vossa paz,
floresceste nas nossas vidas,
porque tudo salvastes no Vosso amor.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais e fortaleceis

à mesa da palavra e do pão da vida,
fazei que recebamos de tal modo
estes dons do vosso Filho
que mereçamos participar da sua vida imortal.
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.

No caminho, grandes multidões à procura de Jesus,
com interesses muito variados! Era ontem!
E nós, hoje, como O seguimos?
Como um líder político? Um ídolo do futebol?
“Jesus voltou-se”, indicando claramente os desafios.
Tornar-se seu discípulo
é uma questão de preferência absoluta,
num caminho que passa pela cruz.

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


