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Família Cristã...

XXVII Domingo do Tempo Comum – Ano B

F e s t a  d o  A c o l h i m e n t o

Família Cristã...
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XXVII Domingo do Tempo Comum
(A Família ...no Projecto de Deus)

1.ª Leit. – Gen 2, 18-24;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-6;
2.ª Leit. – Hebr 2, 9-11;
Evang. – Mc 10, 2-16 ou Mc 10, 2-12.

As leituras do 27.º Domingo do Tempo Comum apresentam, como tema
principal, o projecto ideal de Deus para o homem e para a mulher: formar
uma comunidade de amor, estável e indissolúvel, que os ajude mutuamente a
realizarem-se e a serem felizes. Esse amor, feito doação e entrega, será para
o mundo um reflexo do amor de Deus.

A primeira leitura diz-nos que Deus criou o homem e a mulher para se
completarem, para se ajudarem, para se amarem. Unidos pelo amor, o ho-
mem e a mulher formarão “uma só carne”. Ser “uma só carne” implica vive-
rem em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a
vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer
outro vínculo.

No Evangelho, Jesus, confrontado com a Lei judaica do divórcio, reafir-
ma o projecto ideal de Deus para o homem e para a mulher: eles foram
chamados a formar uma comunidade estável e indissolúvel de amor, de parti-
lha e de doação. A separação não está prevista no projecto ideal de Deus,
pois Deus não considera um amor que não seja total e duradouro. Só o amor
eterno, expresso num compromisso indissolúvel, respeita o projecto primordi-
al de Deus para o homem e para a mulher.

A segunda leitura lembra-nos a “qualidade” do amor de Deus pelos ho-
mens… Deus amou de tal forma os homens que enviou ao mundo o seu Filho
único “em proveito de todos”. Jesus, o Filho, solidarizou-Se com os homens,
partilhou a debilidade dos homens e, cumprindo o projecto do Pai, aceitou
morrer na cruz para dizer aos homens que a vida verdadeira está no amor que
se dá até às últimas consequências. Ligando o texto da Carta aos Hebreus
com o tema principal da liturgia deste domingo, podemos dizer que o casal
cristão deve testemunhar, com a sua doação sem limites e com a sua entrega
total, o amor de Deus pela humanidade.
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Rito de Abertura do Ano Pastoral
Uns momentos antes do início da Eucaristia,

um monitor convida as pessoas (que puderem) a sair para exterior da igreja,
dirigindo-se para a porta principal.

Após a saída, fecha-se a porta principal da igreja.
Poderá haver especial cuidado em adornar e iluminar a Fonte Batismal.

Deve preparar-se o Círio Pascal que irá à frente na Procissão de entrada,
seguido do Evangeliário (não irá a cruz paroquial nem as velas).

À hora do início da celebração,
o sacerdote que preside, indo pelo exterior da igreja

(juntamente com os acólitos que,
entre as várias alfaias litúrgicas, levam  círio pascal, turíbulo, naveta, a cruz com
duas velas, grupo do 4.º ano e  6.º ano, evangeliário, grupo do 1.º ano, acólitos,

celebrante.),
aproxima-se dessa porta e começa a celebração com os ritos iniciais, dizendo:

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.

Depois um Leitor diz:

Leitor – Escutai irmãos as palavras do Papa Bento XVI:
"A Porta da fé,
que nos introduz na vida de comunhão com Deus
e permite a entrada na sua Igreja,
está sempre aberta para nós.
É possível cruzar este limiar,
quando a Palavra de Deus é anunciada
e o coração se deixa forjar
pela graça que transforma.
Atravessar aquela porta
implica embrenhar-se num caminho
que dura a vida inteira." (Porta Fidei, 1)
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Em seguida, o Presidente prossegue dizendo:

Pres. – Irmãos e irmãs,
partindo desta simbologia da porta,
evocada pelo Papa Bento XVI,
o Sr. Arcebispo Primaz propôs-nos um itinerário pastoral
sobre a temática da fé,
durante os próximos cinco anos,
de modo a redescobrirmos a nossa identidade cristã.
Nesse sentido, a porta da nossa igreja será agora aberta,
como expressão do nosso desejo
de abrir também a nossa inteligência,
os nossos ritos e os nossos corações
perante a novidade sempre transformadora da fé.
Por isso, após a abertura desta porta,
somos convidados a caminhar,
entrando na igreja, guiados pelo Círio Pascal,
símbolo de Jesus Cristo Ressuscitado,
que guia os nossos passos,
e pelo Evangeliário que nos apresenta a Sua Palavra de Vida.
Será um caminho breve
que nos recorda a história da peregrinação de fé
do povo de Israel, dos apóstolos, dos mártires,
dos missionários e dos nossos antepassados.
Um caminho que  evoca  o percurso pastoral a percorrer.
Um caminho que proporciona
o nosso exame de consciência
diante da proposta de Jesus  no evangelho de hoje:
“Quem não acolher o reino de Deus como uma criança,
não entrará nele!”

Em seguida, o Presidente abre a porta da igreja
e a assembleia segue atrás do Círio Pascal e do Evangeliário.

Entretanto o coro entoa o canto de entrada.
Após a chegada ao presbitério,

o sacerdote prossegue a celebração com o hino de Glória.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e omnipotente,
que, no vosso amor infinito,
cumulais de bens os que Vos imploram
muito além dos seus méritos e desejos,
pela vossa misericórdia,
libertai a nossa consciência de toda a inquietação
e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir.
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 2, 18-24)

"E os dois serão uma só carne"

Disse o Senhor Deus:
«Não é bom que o homem esteja só:
vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele».
Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra
todos os animais do campo e todas as aves do céu,
conduziu-os até junto do homem,
para ver como ele os chamaria,
a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos
pelo nome que o homem lhes desse.
O homem chamou pelos seus nomes
todos os animais domésticos, todas as aves do céu
e todos os animais do campo.
Mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele.
Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem
um sono profundo
e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela,
fazendo crescer a carne em seu lugar.



— 7 —

Da costela do homem o Senhor Deus formou a mulher
e apresentou-a ao homem.
Ao vê-la, o homem exclamou:
«Esta é realmente osso dos meus ossos e a minha carne.
Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem».
Por isso, o homem deixará pai e mãe,
para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne.

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 127 (128 ), 1-2.3.4-5.6 (R. cf. 5)

Refrão: O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida.

Feliz de ti que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda
no íntimo do teu lar;
teus filhos como ramos de oliveira,
ao redor da tua mesa.

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião o Senhor te abençoe:
vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida;
e possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 2, 9-11)

"Aquele que santifica e os que são santificados
procedem todos de um só"

Irmãos:
Jesus, que, por um pouco, foi inferior aos Anjos,
vemo-l’O agora coroado de glória e de honra
por causa da morte que sofreu,
pois era necessário que,
pela graça de Deus,
experimentasse a morte em proveito de todos.
Convinha, na verdade, que Deus,
origem e fim de todas as coisas,
querendo conduzir muitos filhos para a sua glória,
levasse à glória perfeita, pelo sofrimento,
o Autor da salvação.
Pois Aquele que santifica e os que são santificados
procedam todos de um só.
Por isso não Se envergonha
de lhes chamar irmãos.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(1 Jo 4, 12)

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

Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor em nós é perfeito.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 10, 2-16)

"Não separe o homem o que Deus uniu"

Naquele tempo,
Aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à prova
e perguntaram-Lhe:
«Pode um homem repudiar a sua mulher?»
Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou Moisés?»
Eles responderam:
«Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio,
para se repudiar a mulher».
Jesus disse-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração
que ele vos deixou essa lei.
Mas, no princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e mulher.
Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
Em casa, os discípulos interrogaram-n’O de novo
sobre este assunto.
Jesus disse-lhes então:
«Quem repudiar a sua mulher e casar com outra,
comete adultério contra a primeira.
E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro,
comete adultério».
Apresentaram a Jesus umas crianças
para que Ele lhes tocasse,
mas os discípulos afastavam-nas.
Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes:
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis:
dos que são como elas é o reino de Deus.
Em verdade vos digo:
Quem não acolher o reino de Deus como uma criança,
não entrará nele».
E, abraçando-as, começou a abençoá-las,
impondo a mão sobre elas.

Palavra da Salvação.
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Para a Reflexão Homilética
Nas igrejas dotadas de  vídeo-projetor,

 sugere-se o visionamento da mensagem do Senhor Arcebispo Primaz
para o Ano Pastoral, disponível no site da Arquidiocese.

«Projecto de Deus para a família...»

Neste domingo, a Palavra de Deus trata do matrimónio e de sua
indissolubilidade. Aqui está um tema que se tornou tabu nos tempos atuais e,
por isso mesmo, precisa ser tratado com toda clareza pelos cristãos... Afinal,
se o Evangelho não for sal e luz, para que serve?

Comecemos com o plano de Deus, descrito no Génesis de modo figurado,
como as parábolas que Jesus contava. São textos que não devem ser tomados
à letra! Se lermos com atenção, perceberemos algo muito belo: Deus, à medida
que vai criando, vê que tudo é bom... Ao criar o ser humano, vê que "era muito
bom" (Gn 1,31). Mas, há algo na criação que o Senhor Deus viu que não era
bom: "Não é bom que o homem esteja só". Se o ser humano é imagem do
Deus-Trindade, ele não foi criado para a solidão, mas deve viver em relação
com outros: "Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja semelhante". Notemos os
detalhes tão belos da criação da mulher: (1) "O Senhor Deus fez cair um sono
profundo sobre Adão". Por quê? Para ficar claro que o homem não participou
da criação da mulher; esta é tão obra de Deus quanto aquele. (2) "Tirou-lhe
uma das costelas e fechou o lugar com carne. Da costela tirada de Adão, o
Senhor Deus formou a mulher". A imagem é bela: tirada do lado do homem,
como companheira e igual! (3) "E Adão exclamou: 'Desta  vez sim, é osso dos
meus ossos e carne da minha carne!'" É a primeira vez que o homem falou, na
Bíblia! E sua palavra foi uma declaração de amor... não a Deus, mas à mulher
que o Senhor Deus lhe deu por presente: osso dos meus ossos, carne de minha
carne... parte de mim, cara metade, outro lado do meu coração! E, finalmente,
o preceito de Deus, inscrito no íntimo do coração humano pelo próprio Criador:
"O homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois
serão uma só carne". Pronto! Este é o sonho de Deus para o amor humano!

Há aqui três observações a serem feitas: (a) o laço de amor entre o homem
e a mulher é superior a qualquer outro laço, inclusive aquele que liga pais e
filhos: o homem e a mulher deixarão pai e mãe para ir ao encontro de sua
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esposa, de seu esposo. (b) Esta união, no sonho original de Deus, envolve a
pessoa toda, corpo e alma: "serão uma só carne"! É uma união completa,
abrangente, total: serão um só coração, um só sonho, uma só conta bancária,
uma só casa, um só futuro, um só destino! (c) A relação matrimonial, no sonho
de Deus, é uma relação entre um homem e uma mulher. Por isso mesmo,
jamais os cristãos poderão equiparar a união entre homossexuais ao matrimónio!
O respeito às pessoas homossexuais é dever de todos nós; o respeito pela
consciência dessas pessoas, que têm o direito de dar o rumo que acharem
justo às suas vidas, é obrigação nossa, é gesto de amor que Jesus espera dos
seus discípulos. Mas, equiparar a relação matrimonial a qualquer outra relação
afetiva, sobretudo homossexual, nunca! Por fidelidade a Cristo, nunca! Por
respeito ao plano de Deus, jamais! Hoje, no Direito, há uma forte corrente,
que considera como sendo família qualquer união simplesmente afetiva: não
importa se a união é entre marido e mulher, entre amigos ou entre duas pessoas
do mesmo sexo. Para nós cristãos, tal conceção é inaceitável! A família, para
nós, não é uma realidade simplesmente natural, mas tem a sua raiz no próprio
plano de Deus. A família é uma realidade também teológica! É preciso escutar
o que Deus tem a dizer sobre a família! O problema é que a nossa sociedade
já não é cristã; é pagã e pensa e age como pagã; é ateia e age como se Deus
não existisse... A nossa sociedade acha que o homem é a medida de todas as
coisas, o senhor do bem e do mal, do certo e do errado. Isso é absolutamente
inaceitável para o cristão!

Agora podemos compreender a palavra de Jesus no Evangelho! Naquele
tempo havia o divórcio... E Jesus, que é tão misericordioso, condena a sua
prática: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés" permitiu o
divórcio! "No entanto, no princípio da criação Deus os fez homem e mulher...
Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus
uniu!" É uma palavra que parece dura, e os próprios discípulos tiveram
dificuldades em compreender... como muitíssimos a têm hoje em dia.
Compreendamos! Jesus veio para reconduzir este mundo ferido pelo pecado
ao plano original de Deus. Ora, o sonho de Deus para o amor conjugal é que
ele seja uma entrega total e plena, no amor indissolúvel, fiel e fecundo. Este é
o ideal que Jesus aponta aos seus discípulos! Na perspectiva de Jesus, o divórcio
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é contrário ao plano de Deus para o amor humano! Por isso mesmo, o
matrimónio abraçado por um cristão e uma cristã é indissolúvel! Aqui é preciso
deixar claro que a Igreja não tem autoridade para ensinar ou fazer diferente!
Seria trair o Senhor! Surgem, no entanto, algumas questões sérias e graves:

(1) Como prometer amor por toda a vida, se nosso coração é inconstante?
Primeiro é necessário recordar que o matrimónio cristão só pode ser abraçado
na fé, sabendo os esposos que jamais a graça de Cristo lhes faltará. Com toda
a certeza, o Senhor saberá conduzir os esposos no caminho do amor. Isto, no
entanto, de modo algum, dispensa os esposos de cultivarem esse amor, com o
diálogo, os gestos de carinho e de perdão, de compreensão e de atenção.
Amor não é só sentimento: o amor não nasce de repente, não é fatal, não é
cego, nem morre de repente. O amor pode e deve ser cultivado, cuidado.
Como dizia São João da Cruz: "Onde não há amor, semeia amor e colherás
amor". A grande ilusão do mundo atual é pensar que o amor se reduz a
sentimento, que não precisa de ser cuidado nem cultivado! Confunde-se amor
com paixão!

(2) Como fazer uma aliança para sempre, se esta depende não só de mim,
mas também da outra pessoa? A questão é séria e, para nós, cristãos, deve ser
pensada na fé. O matrimónio entre cristãos é sinal, é sacramento, do amor
entre Cristo e a Igreja. São Paulo explica este mistério de modo belíssimo no
capítulo quinto da Carta aos Efésios: marido e mulher devem amar-se como
Cristo ama a Igreja (cf. Ef 5,21-32). Ora, este amor foi selado na cruz e na
ressurreição, é amor pascal, amor que envolve morte e vida! A indissolubilidade
não deveria ser vista como um fardo, mas como uma proposta de um Deus
que crê no homem que criou; um Deus que nunca brinca com o amor, um
Deus que aposta na nossa capacidade, quando aberta à sua graça! Ora, este
amor-doação matrimonial, imagem daquele outro, entre Cristo e a Igreja,
certamente terá a marca da cruz. As dificuldades conjugais, para o cristão,
têm o nome de cruz, cruz que, assumida com amor e por amor, é transformada
em alegria e plenitude de ressurreição. Aqui não se trata somente de palavras
bonitas, mas de uma realidade impressionante: quem capitula, quem desiste
ante as dificuldades, nunca plantará um amor no sentido cristão! A presença
de Cristo na união conjugal não exclui as crises, as dificuldades, a
incompatibilidade de temperamentos e até mesmo os erros na escolha do
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cônjuge! Mas tudo isso, por quanto doloroso possa ser, pode tornar-se, em
Cristo, um modo libertador e eficaz de participar com generosidade e desapego
da cruz do Senhor e caminho de felicidade! "Loucura! Insanidade! Demência!"
- dirá o mundo! Mas, a linguagem da cruz é loucura para o mundo! A sabedoria
da cruz é tolice para o mundo! Nunca esqueçamos isso! Mas, para quem crê,
é poder de Deus e sabedoria de Deus! (cf. 1Cor 1,18; 3,18-20). O problema é
que as pessoas casam como os cristãos, mas não creem nem vivem como os
cristãos! Que fique bem assente: o sonho de Deus, em Cristo, para o matrimónio
é a indissolubilidade!

(3) E os nossos irmãos e irmãs que fracassaram na aliança conjugal e
estão numa nova união? É uma situação dolorosa. Se são cristãos de verdade,
a situação é, em primeiro lugar, difícil para eles. Não nos compete julgar as
suas intenções e a sua história! Compete-nos respeitá-los e acolhê-los com
espírito fraterno, ajudando-os a viver esta nova união do melhor modo possível.
Isto, no entanto, não significa aprovação da separação nem da nova união.
Mas, simplesmente, respeito pela história, pela consciência e pelo mistério da
vida e das opções de cada irmão e de cada irmã. Mesmo porque, quem estiver
sem pecado, que atire a primeira pedra. Cuidado, irmãos: não coloquemos
fardos na vida dos outros!

Que o Senhor socorra as famílias e fortaleça no amor os esposos cristãos,
fazendo-os simples como as crianças, capazes de acolher a proposta do Cristo
para o matrimónio e que, nas dificuldades, se recordem que Cristo, autor da
nossa salvação, também foi levado à consumação passando pelos sofrimentos.
Que os nossos sofrimentos, unidos aos d'Ele, sejam semente e penhor de vida
eterna.

«Caríssimo cristão:
Procura levar a fé a sério;
Dedica-lhe um pouco de tempo através do estudo e da reflexão;
Dá o teu contributo para que a fé seja vivida na comunidade.
Um bom Ano Pastoral,
onde iremos todos descobrir
a alegria de ser crentes em Jesus Cristo, o nosso único Salvador».

Conclusão da Mensagem do senhor Arcebispo para este dia
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Compromissos no Acolhimento
Compromisso dos pais ou responsáveis pelas crianças:

Pres. – O que pedis à Igreja para estas crianças?
Pais – A Catequese.

Pres. – Por que pedis a catequese para as vossas crianças?
Pais – Para que cresçam na fé.

Pres. – Estais dispostos a assumir, de novo,
o compromisso de serdes para elas
os principais educadores da fé?

Pais – Sim, estamos.

Pres. – Estais dispostos a acompanhar os vosso filhos
à Catequese semanal
que acontece em cada Eucaristia Dominical?

Pais – Sim, estamos.

Pres. – Estais dispostos a participar na vida da comunidade,
para, em conjunto, realizarmos esta missão?

Pais – Sim, estamos.

Compromisso das crianças:

Pres. – E vós, meninos e meninas,
quereis vir sempre à catequese?

Crianças – Sim, queremos.

Compromisso dos catequistas:

Pres. – E vós, Catequistas,
estais disponíveis para serdes anunciadores
das palavras e gestos de Jesus,
a estes meninos e meninas e às suas famílias?

Catequistas – Sim, estou.

Compromisso da comunidade:

Pres. – E vós, membros desta comunidade,
quereis acolher e apoiar estas crianças em catequese
e as suasCatequistas?

Assembleia – Sim, queremos.
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Pres. – Bendito seja Deus
que nos reuniu para a celebração deste acolhimento
que constitui para nós
uma expressão de alegria e de esperança.
Queira o Senhor ajudar-nos nesta missão.
Bendigamos ao Senhor!

Assembleia – Graças a Deus.

Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso,

criador do céu e da terra?
Todos: Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pa?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na santa Igreja católica,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé.
Esta é a fé da Igreja,
que nos gloriamos de professar,
testemunhar
e anunciar,
em Jesus Cristo, nosso Senhor

Todos: Ámen!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Oremos ao Senhor que nos dirige no Evangelho
palavras exigentes, mas cheias de amor,
e peçamos-Lhe que nos converta o coração
para amarmos como só Ele sabe amar,
dizendo cheios de confiança:

«Abençoai, Senhor, o Vosso povo».
1. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis,

para que sejam testemunhas da ternura de Deus
que criou o homem à sua imagem,
oremos, irmãos.

2. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio,
para que encontrem nas palavras de Jesus
o apelo à fidelidade no amor,
oremos, irmãos.

3. Pelos lares que perseveram na unidade,
para que sejam um sinal do amor de Deus
que os santifica e lhes revela o seu mistério,
oremos, irmãos.

4. Pelos lares já separados ou desfeitos
e pelas pessoas que voltaram a casar,
para que encontrem quem os ajude e compreenda,
oremos, irmãos.

5. Pelas crianças que sofrem a separação dos pais
e por todas as que não têm uma família,
para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo,
oremos, irmãos.

6. Pela nossa Arquidiocese de Braga,
que celebra a abertura do ano pastoral em toda as comunidades,
para que, sentindo a presença misericordiosa de Deus,
redescubra a sua identidade cristã, mediante uma fé
melhor professada, celebrada, vivida, anunciada e contemplada,
oremos irmãos.
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Pres. – Acolhei, Senhor, a nossa oração
e dai a todos aqueles por quem pedimos
a força de viverem no amor e na paz
para serem chamados vossos filhos.
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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai benignamente, Senhor,

os dons da vossa Igreja,
para que receba nestes santos mistérios
os bens em que pela fé acredita.
 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,
a Vós, Deus todo-poderoso, e Pai de toda a Aliança,
por Jesus Cristo, Vosso Filho e nosso Salvador.
É n'Ele, o Filho eterno da vossa ternura,
que renovastes com a humanidade
a Aliança do vosso primeiro amor.
É por Ele, o Filho do homem,
nascido em Belém, e morto no Gólgota,
que salvais o amor humano,
fazendo-o voltar à sua fonte.
É n'Ele, fiel esposo da vossa Igreja,
que mudais os nossos corações de pedra,
tornando-os capazes de amar.
É por isso que, com todos os convidados
das núpcias do vosso reino,
proclamamos a Vossa glória, cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.
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Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o pão, 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, depois da Ceia,
tomou o cálice
e, dando graças, 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. – Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
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anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungámos.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI
e o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.

Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens se renove a esperança do mundo.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
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Por Jesus Cristo, vosso Filho.

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
especialmente do mal da solidão.
Afastai-nos de todos os obstáculos ao Vosso amor
a fim de que, juntos e cheios de alegria,
aguardemos, em jubilosa esperança,
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,
que revelastes ao mundo

 a profundidade do amor humano e a sua origem divina:
 guardai na fidelidade
 aqueles que unistes no amor conjugal,
 para se reunirem um dia na Vossa família celeste,
 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.

Momento de Acção de Graças
O Papa neste Ano da Fé convida para uma "autêntica e

renovada conversão ao Senhor, único Salvador do mundo". O objetivo
principal deste ano é que cada cristão "possa redescobrir o caminho da
fé para fazer brilhar, com evidência sempre maior, a alegria e o renovado
entusiasmo do encontro com Cristo".

É com este espírito que estamos aqui com o grupo de catequese
do 1.º ano para lhes demonstrar que o maior de todos os mandamentos é
o amor, se escutarmos e seguirmos Jesus seremos capazes de viver em
amor, pois Ele é o verdadeiro amor;

É com este espírito que estamos aqui com o grupo de catequese
do 1.º ano para lhes demonstrar que Jesus tudo nos perdoa, mostrando-
nos que o perdão vem do coração, sem esperar nada em troca.

É com este espírito que estamos aqui com o grupo de catequese
do 1.º ano para lhes demonstrar que Jesus nos ensina a praticar a
humildade e a reconhecer os nossos defeitos, pois só assim conseguiremos
transformar a nossa vida.

É com este espírito que estamos aqui com o grupo de catequese
do 1.º ano para lhes demonstrar que Jesus nos conduz para a
generosidade, pois só através da partilha seremos generosos e viveremos o
espírito fraterno.
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Como vemos, Jesus mostra-nos sempre o caminho correto a seguir.
Só seguindo-O e escutando-O conseguiremos abrir o nosso coração. Por
isso, eis-nos aqui! Somos tuas crianças!

(no final, as crianças do 1.º Ano cantam: "Sou tua criança")
Como o rio vai para o mar
Como o fumo sobe ao céu
Para ti vai minha prece
Eu te amo ó Senhor

Como a abelha beija a flor
Como a flor busca o sol
Os meus olhos 'stão em ti
Minha luz és Tu, Senhor

Oração dos Pais pelos filhos
Senhor, Pai todo-poderoso,
nós Vos damos graças por nos terdes dado os nossos filhos.
São uma alegria para nós,
e as preocupações, temores e fadigas que nos trazem,
aceitamo-las com serenidade.
Ajudai-nos a amá-los sinceramente.
Através de nós destes-lhes a vida,
mas desde toda a eternidade
Vós os conhecíeis e amáveis.
Dai-nos a sabedoria para os guiar,
paciência para os instruir,
vigilância para os acostumar ao bem,
com o nosso testemunho...
Fortalecei o nosso amor
para os corrigir e os tornar melhores.
Por vezes é difícil compreendê-los,
sermos como eles nos desejam
e ajudá-los a caminhar!
Ensinai-nos Vós, Pai misericordioso,
pelos méritos de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.
Amén.

Eis-me aqui
Sou tua criança
Em teus braços
Me quero embalar
Teu sorriso
Me dá confiança
É farol no caminhar
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus todo-poderoso,

que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede,
fazei que,
ao comungarmos o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
nos transformemos n'Aquele que recebemos.
Ele 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. – Estendei, Senhor, a vossa mão protetora

sobre os vossos fiéis,
para que entrando pela Porta da Fé,
descubram novos caminhos, rumo ao encontro definitivo
com o Vosso olhar de misericórdia!

R.: Amén.
Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

A nossa atitude de Fé para com os divorciados deve ser:
– Acolher, integrar, compreender e ajudar
aqueles a quem as circunstâncias da vida impediram
de viver o projeto ideal de Deus.
Rezemos para que as nossas famílias sejam a família que Deus quer:
"Santuário da vida" e "Berço do Amor e da Fé professada,
celebrada, vivida, anunciada e contemplada".

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


