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Riqueza e Abnegação...

XXIX Domingo do Tempo Comum
Ano B

Riqueza e Abnegação...
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XXIX Domingo do Tempo Comum
(Autoridade e Serviço – Dia Mundial da Missões)

1.ª Leit. – Is 53, 10-11;
Salmo – Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 4, 14-16;
Evangelho – Mc 10, 35-45.

A liturgia do 29.º Domingo Comum lembra-nos, mais uma vez, que a lógica
de Deus é diferente da lógica do mundo. Convida-nos a prescindir dos nossos
projectos pessoais de poder e de grandeza e a fazer da nossa vida um serviço
aos irmãos. É no amor e na entrega de quem serve humildemente os irmãos,
que Deus oferece aos homens a vida eterna e verdadeira.

A primeira leitura apresenta-nos a figura de um “Servo de Deus”,
insignificante e desprezado pelos homens, mas através do qual se revela a
vida e a salvação de Deus. Lembra-nos que uma vida vivida na simplicidade,
na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo não é, aos olhos
de Deus, uma vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma vida fecunda e
plenamente realizada, que trará libertação e esperança ao mundo e aos homens.

No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixarem manipular
por sonhos pessoais de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a
fazerem da sua vida um dom de amor e de serviço. Chamados a seguir o Filho
do Homem “que não veio para ser servido, mas parta servir e dar a vida”, os
discípulos devem dar testemunho de uma nova ordem e propor, com o seu
exemplo, um mundo livre do poder que escraviza.

Na segunda leitura, o autor da Carta aos Hebreus fala-nos de um Deus
que ama o homem com um amor sem limites e que, por isso, está disposto a
assumir a fragilidade dos homens, a descer ao seu nível, a partilhar a sua
condição. Ele não se esconde atrás do seu poder e da sua omnipotência, mas
aceita descer ao encontro homens para lhes oferecer o seu amor.
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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 eterno e omnipotente,
dai-nos a graça
de consagrarmos sempre ao vosso serviço
a dedicação da nossa vontade
e a sinceridade do nosso coração.
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 Isaías (Is 53, 10-11)

"Se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação,
terá uma descendência duradoira"

Aprouve ao Senhor
esmagar o seu Servo pelo sofrimento.
Mas, se oferecer a sua vida como vítima de expiação,
terá uma descendência duradoira,
viverá longos dias,
e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Terminados os sofrimentos,
verá a luz e ficará saciado.
Pela sua sabedoria,
o Justo, meu Servo,
justificará a muitos
e tomará sobre si as suas iniquidades.

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.21 (R. 22)

Refrão: Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em Vós esperamos, Senhor.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
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Leitura da Epístola aos Hebreus      (Hebr 4, 14-16)

"Vamos cheios de confiança ao trono da graça"

Irmãos:
Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus,
Jesus, Filho de Deus,
permaneçamos firmes na profissão da nossa fé.
Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote
incapaz de se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo,
à nossa semelhança, excepto no pecado.
Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça,
a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Mc 10, 45)

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

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção de todos.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 10, 35-45)

"O Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos"

Naquele tempo,
Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
"Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir".
Jesus respondeu-lhes:
"Que quereis que vos faça?"
Eles responderam:
"Concede-nos que, na tua glória,
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda".
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Disse-lhes Jesus:
"Não sabeis o que pedis.
Podeis beber o cálice que Eu vou beber
e receber o baptismo com que Eu vou ser baptizado?"
Eles responderam-Lhe: "Podemos".
Então Jesus disse-lhes:
"Bebereis o cálice que Eu vou beber
e sereis baptizados com o baptismo
com que Eu vou ser baptizado.
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não Me pertence a Mim concedê-lo;
é para aqueles a quem está reservado".
Os outros dez, ouvindo isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes:
"Sabeis que os que são considerados como chefes das nações
exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós:
Quem entre vós quiser tornar-se grande,
será vosso servo,
e quem quiser entre vós ser o primeiro,
será escravo de todos;
porque o Filho do homem não veio para ser servido,
mas para servir
e dar a vida pela redenção de todos".

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
«Servir com amor:  fonte da Missão»

Observando o evangelho, notemos como os dois irmãos, Tiago e João, se
dirigem a Jesus: "Nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir". Isto
não é modo de pedir nada ao Senhor, isto não é modo de rezar! Aqui não há
humildade, não há abertura para procurar a vontade do Senhor a nosso respeito,
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mas apenas o interesse cego de realizar a nossa vontade! Quanta loucura e
presunção! Muitas vezes, é assim também que rezamos, com este tom, com
esta atitude! Recordemos a palavra do Apóstolo: "Não sabemos o que pedir
como convém" (Rm 8,26). Somos tão frágeis, tão incapazes de compreender os
desígnios de Deus, que os nossos pedidos, muitas e muitas vezes, não são
segundo o coração do Senhor e, portanto, não são para o nosso bem!

Como, então, pedir de acordo com a vontade do Senhor? Escutemos ainda
São Paulo: "O Espírito socorre a nossa fraqueza. O próprio Espírito
intercede por nós com gemidos inefáveis" (Rm 8,26). Só quando nos deixamos
guiar pelo Espírito Santo compreendemos as coisas de Deus e pediremos
segundo Deus! Nunca compreenderá o desígnio de Deus, quem não pede
segundo Deus... e nunca pedirá segundo Deus, quem não se deixa guiar pelo
Espírito de Deus! Aqueles dois não pediam segundo Deus, não suplicavam
segundo o Reino, mas segundo os seus interesses: queriam glória, queriam
honra, queriam os primeiros lugares, queriam os seus interesses, de acordo
com a sua lógica e modo de pensar!

A resposta de Jesus demonstra o seu desgosto: "Não sabeis o que pedis!"
E o Senhor completa com um desafio – que é para os dois irmãos e para todos
nós: "Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com
o batismo com que vou ser batizado?" De que cálice, de que batismo está
Jesus a falar? Do Seu sofrimento, do Seu caminho de dor e humilhação, pelo
qual Ele entrará no Reino e o Reino virá a nós: "Aprouve ao Senhor esmagar
o seu Servo pelo sofrimento. Mas, (...) terminados os sofrimentos, verá a
luz e ficará saciado. Pela sua sabedoria, o Justo, meu Servo, justificará
a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades". Este é o caminho de
Jesus: fazer-se servo humilde e causa da nossa salvação. Isto os discípulos
não compreendiam... nem nós compreendemos! Também a nós o Senhor
convida a participar do seu batismo e do seu cálice. Escutemos mais uma vez,
S. Paulo: "Não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é
na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo nós fomos sepultados
com Ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos
pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova." (Rm 6,3-5). Podeis
ser batizados no meu batismo? Estais dispostos a mergulhar a vossa vida no
meu caminho de morte e ressurreição, morrendo para vós mesmos e buscando
a vontade do Pai de todo o coração? Eis o que é ser batizado em Cristo! E nós
fomos! O desafio agora é viver o batismo no qual fomos batizados, tornando-
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nos, em Cristo, criaturas novas, abertas para a vontade do Pai, como Jesus. E,
não somente ser batizado no batismo de Jesus, mas também beber o cálice de
Jesus: "Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha" (1Cor 11,26); "O cálice de
bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo?"
(1Cor 10,16). Comungar na eucaristia é aprofundar aquilo que já começamos a
viver no batismo: fazer da vida uma vida em comunhão com o Senhor na sua
morte e ressurreição! Não se pode sonhar em ser cristão pensando num caminho
diferente, num modo diverso de viver! Tiago e João não tinham compreendido
isso; os Doze também não compreenderam; e nós, compreendemos?!...

Observemos ainda como os dois irmãos são presunçosos: quando Jesus
pergunta: "Podeis beber o cálice? Podeis ser batizados?" Eles respondem:
"Podemos!" Na ânsia pelos primeiros lugares, no desejo de obterem o que
pedem, prometem aquilo que somente com a graça de Deus seriam capazes
de prometer! A nossa mesma lógica, o nosso mesmo procedimento, tantas
vezes! Como Pedro, que, mais tarde dirá: "Darei a minha vida por ti" (Jo
13,37); e de modo tão presunçoso quanto o dos dois irmãos, exclamará: "Ainda
que todos se escandalizem, eu não o farei!" (Mc 14,29). Pobre Pedro, pobres
Tiago e João, pobres de nós! Sem a graça de Deus em Cristo, que poderemos?
Vamo-nos escandalizar, vamos fugir da cruz, vamos descrer no Senhor, vamos
abandonar o caminho! Como não compreendemos a estrada de Jesus! Tudo é
graça. Por isso Jesus diz que, ainda que eles bebam o seu cálice e sejam
mergulhados no seu batismo, mesmo assim, será graça de Deus conceder os
primeiros lugares... Não podemos cobrar nada de Deus: "É para aqueles a
quem foi reservado!"

Finalmente, a atitude dos outros Doze, que também buscavam o primeiro
lugar e se revoltam contra os dois irmãos! E Jesus chama os Doze e chama-
nos também a nós, e fala-nos do mundo, com os seus jogos de poder, a sua
ganância, a sua hipocrisia e a sua mentira... e diz-nos: "Não deve ser assim
entre vós: Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e
quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos; porque o
Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida
pela redenção de todos". Aqui está o modelo do caminho cristão: Cristo,
totalmente abandonado à vontade do Pai, totalmente disponível, totalmente
pobre... Ele é o modelo de como devemos viver entre nós e em relação ao Pai:
no serviço mútuo, na disponibilidade, na confiança no Pai, no abandono ao seu
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desígnio a nosso respeito. Só Jesus poderia rezar com toda a liberdade: "Pai,
não o que Eu quero, mas o que Tu queres!" (Mc 14,36).

Olhando a nossa fraqueza, a nossa pouca disponibilidade, olhando quanto
na vida buscamos os nossos interesses e as nossas vantagens, não
desanimemos! Sigamos o conselho do Autor da Carta aos Hebreus: "Tendo
nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus,
permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não
temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança,
excepto no pecado!" Confiemos no Senhor e supliquemos que Ele converta
o nosso coração, dando-nos os Seus sentimentos, as Suas atitudes de doação,
de serviço e de humildade, a Sua confiança no Pai e, finalmente, a graça de
participar daquela glória que no céu Ele tem com o Pai e o Espírito Santo.

Neste Dia Mundial das Missões lembremo-nos de tantos Missionários
que tudo deixam para, à semelhança de Jesus (2.ª Leitura) se tornarem
propriedade («escravos») daqueles a quem anunciam o mesmo Jesus
Cristo. Que belo exemplo, para dentro e para fora da Igreja!... 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 Pai?

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!
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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!

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Nesta liturgia que nos fala de Cristo servidor,
oremos juntos ao Pai para que nos ensine
a sabedoria da cruz do seu Filho
e a caridade para com todo o homem que sofre.
Façamos subir ao Céu as nossas preces, dizendo:

«Senhor, venha a nós o vosso reino».

1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
pelos que têm compaixão dos que sofrem
e pelos que levam a sua cruz com humildade,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que livremente foram eleitos pelo povo,
pelos que exercem as suas funções com rectidão
e pelos que aprendem a servir como Jesus,
oremos ao Senhor.

3. Pelos homens a quem a vida mais provou,
pelos que carregam a cruz de Cristo
e pelos que aceitam o sofrimento redentor,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que se abeiram de Jesus, trono da graça,
pelos que recebem assiduamente o seu perdão
e comungam o seu Corpo e o seu Sangue,
oremos ao Senhor.

5. Por todos os países de missão,
pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova
e pelos cristãos que oram sem desânimo,
oremos ao Senhor.



— 181 —

6. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus,
pelos que serenamente ainda o esperam
e por todos os que morrem sem esperança,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Deus de misericórdia,
o vosso Filho suportou as nossas dores
para com elas servir os seus irmãos:
pela sua oração e exemplo,
tornai-nos solidários com quem sofre.
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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Fazei, Senhor,

 que possamos servir ao vosso altar
 com plena liberdade de espírito,
 para que estes mistérios que celebramos
 nos purifiquem de todo o pecado.
 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,
o Messias inocente, que sofreu pelos culpados.
Ele fez da sua vida uma oferta perfeita à vossa vontade;
e um sacrifício de expiação, oferecido pela multidão,
em remissão dos seus pecados.
Por Ele ensinais-nos a servir-Vos nos irmãos,
para participarmos todos no vosso reino.
Com Ele, já glorificado por Vós,
chamais-nos vossos amigos e vossos herdeiros.
É por isso que,
com a multidão dos que Vos servem e adoram,
proclamamos os vossos louvores,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...
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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.

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.
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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
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
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.

Renovai, Senhor, a Vossa Igreja de Braga
com a luz do Evangelho,
e fortalecei o vínculo da unidade
entre os Pastores e os fiéis do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros, Diáconos,
catequistas, missionários e todo o povo cristão,
de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
a Vossa Igreja resplandeça
como sinal profético de unidade e concórdia.
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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,
ao 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,
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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e do pecado do qual o Vosso Filho nos obteve o perdão,
dando a Sua vida em serviço.
Fortalecei-nos nas tentações da vanglória, que Ele recusou;
ajudai-nos a caminhar com Ele
nos caminhos da humildade,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
d’Aquele que se fez o servidor de todos,
Jesus Cristo nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que viestes para servir e dar a vida:

 perdoai as nossas vãs ambições
 e as nossas disputas mesquinhas,
 e vede a fé da vossa Igreja servidora e pobre.
 Fazei dela, no nosso mundo,
 um fermento de unidade e de paz
 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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Concedei, Senhor,

que a participação nos mistérios celestes
nos faça progredir na santidade,
nos obtenha as graças temporais
e nos confirme nos bens eternos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

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

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

 Jesus evita associar o cumprimento da missão e a recompensa,
pois o discípulo não pode seguir determinado caminho
ou embarcar em determinado projecto por cálculo ou por interesse;
de acordo com a lógica do Reino,
o discípulo é chamado a seguir Jesus com total gratuidade,
sem esperar nada em troca,
acolhendo sempre como graças não merecidas os dons de Deus.

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


