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II Domingo do Tempo Comum
Ano C
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II Domingo do Tempo Comum
(Deus revela-Se como Deus-Amor)

1.ª Leit. – Is 62, 1-5;
Salmo – Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 4-11;
Evangelho – Jo 2, 1-11.

A liturgia de hoje apresenta a imagem do casamento como imagem que

exprime de forma privilegiada a relação de amor que Deus (o marido) estabe-

leceu com o seu Povo (a esposa). A questão fundamental é, portanto, a revela-

ção do amor de Deus.

A primeira leitura define o amor de Deus como um amor inquebrável e

eterno, que continuamente renova a relação e transforma a esposa, sejam quais

forem as suas falhas passadas. Nesse amor nunca desmentido, reside a alegria

de Deus.

O Evangelho apresenta, no contexto de um casamento (cenário da “ali-

ança”), um “sinal” que aponta para o essencial do “programa” de Jesus: apre-

sentar aos homens o Pai que os ama, e que com o seu amor os convoca para a

alegria e a felicidade plenas.

A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, através dos quais conti-

nua a manifestar-se o amor de Deus. Como sinais do amor de Deus, eles

destinam-se ao bem de todos; não podem servir para uso exclusivo de alguns,

mas têm de ser postos ao serviço de todos com simplicidade. É essencial que

na comunidade cristã se manifeste, apesar da diversidade de membros e de

carismas, o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
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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,
que governais o céu e a terra,
escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo
e concedei a paz aos nossos dias.
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. 62, 1-5)

«A esposa é a alegria do marido»

Por amor de Sião não me calarei,
por amor de Jerusalém não terei repouso,
enquanto a sua justiça não despontar como a aurora
e a sua salvação não resplandecer como facho ardente.
Os povos hão-de ver a tua justiça
e todos os reis a tua glória.
Receberás um nome novo,
que a boca do Senhor designará.
Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor,
diadema real nas mãos do teu Deus.
Não mais te chamarão «Abandonada»,
nem à tua terra «Deserta»,
mas hão-de chamar-te «Predilecta»
e à tua terra «Desposada»,
porque serás a predilecta do Senhor
e a tua terra terá um esposo.
Tal como o jovem desposa uma virgem,
o teu Construtor te desposará;
e como a esposa é a alegria do marido,
tu serás a alegria do teu Deus.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 95 (96), 1-3.7-8a.9-10ac (R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai, ó Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Adorai o senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei»,
governa os povos com equidade.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 12, 4-11)

«Um só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme Lhe agrada»

Irmãos:
Há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
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Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria,
a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito.
É um só e o mesmo Espírito
que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar;
a um dá o poder de fazer milagres,
a outro o de falar em nome de Deus;
a um dá o discernimento dos espíritos,
a outro o de falar diversas línguas,
a outro o dom de as interpretar.
Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agrada.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. 2 Tes 2, 14)

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

Deus chamou-nos, por meio do Evangelho,

a tomar parte na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 2, 1-11)

O primeiro milagre de Jesus
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos
foram também convidados para o casamento.
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A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe:
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
levando cada uma de duas a três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa
provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem,
serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Em certo sentido, a liturgia da Palavra deste 2.º Domingo do Tempo Co-

mum, está ainda ligada ao Natal, tempo da manifestação do Senhor. Na litur-
gia da Igreja antiga, a festa da Epifania, da Manifestação, celebrava, de uma
só vez e num só dia, a visita dos Magos, o batismo de Jesus e as bodas da
Caná. São três momentos da Manifestação do Senhor: aos Magos, Ele mani-
festou-se como Rei dos Judeus pelo brilho da Estrela; no batismo, o Pai ma-
nifestou-O como Messias de Israel, ungindo-O com o Espírito Santo para a
missão e, em Caná, Jesus manifestou a Sua glória ao transformar a água em
vinho, e os discípulos acreditaram n'Ele. Podemos, então, dizer que estamos
ainda em clima de Manifestação, de Epifania d'Aquele que veio do Pai para
nossa salvação; e é neste contexto que as leituras da Missa de hoje devem ser
interpretadas.

Comecemos por observar que o evangelho narra uma festa de casamento
e não informa nada sobre o nome dos noivos... O Evangelista tomou um facto
histórico e deu-lhe um sentido espiritual e teológico: o verdadeiro noivo é Cris-
to, Deus em pessoa que vem desposar a sua esposa, o povo de Israel e, mais
precisamente, o novo Israel, a Igreja, representada pela Mulher – a Virgem
Maria! Tudo, na perícope do evangelho, fala disso: porque o Messias-Esposo
chegou, a água da Antiga Aliança (água da purificação segundo os ritos judai-
cos da Lei de Moisés) é transformada no vinho da Nova Aliança (o vinho,
símbolo da alegria e da exultação do Espírito Santo, que é fruto da morte e
ressurreição do Senhor). É esta a glória que Jesus manifestou, é este o sinal!
"Sinal" não é um simples milagre; "sinal" é um gesto do Senhor, carregado
de sentido profundo, que revela a Sua pessoa, a Sua missão e a Sua obra de
salvação. "Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus
milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele". Na
verdade, o sinal da Caná, é uma preparação uma antecipação da Páscoa,
quando Cristo, Esposo ressuscitado, desposará para sempre a Igreja, dando-
-lhe como dote eterno, o dom do Espírito: "Alegremo-nos e exultemos, de-
mos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordei-
ro, e sua Esposa já está pronta: concederam-lhe vestir-se com linho puro,
resplandecente" (Ap 19,7s). Por isso, a exultação da primeira leitura de hoje.
Saudando o povo de Deus, o novo Israel, a Igreja-Esposa, o profeta afirma:
"Os povos hão-de ver a tua justiça
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e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do
Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, dia-
dema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão «Abandonada»,
nem à tua terra «Deserta», mas hão-de chamar-te «Predilecta» e à tua
terra «Desposada», porque serás a predilecta do Senhor e a tua terra
terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu Construtor
te desposará; e como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria
do teu Deus". Maria, a Virgem-Mulher do evangelho de hoje é, pois, imagem
viva da Igreja-Esposa, desposada na Nova e Eterna Aliança!

Esta Aliança não é mais a dada a Moisés. A Antiga Lei passou; passaram
os antigos preceitos, as antigas observâncias, as coisas antigas! Não esqueça-
mos o Prólogo de João, tantas vezes ouvido no Natal: "A Lei foi dada por
Moisés; a graça e a verdade vieram-nos por Jesus Cristo" (Jo 1,17). Esta
Nova Aliança não se funda numa lei de preceitos escritos, mas na Nova Lei,
que é o Espírito de amor, derramado nos nossos corações. O Espírito que
Cristo derramou sobre nós com a Sua morte e ressurreição é a alma, a lei, a
vida da Igreja-Esposa, novo Israel, novo povo de Deus. Por isso, a segunda
leitura da Missa de hoje nos apresenta toda a vida da Igreja, tão rica e dinâmi-
ca, como sendo fruto da ação animadora e sustentadora do Espírito Santo:
"Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum", isto
é, tendo em vista a edificação da Igreja, Corpo e Esposa de Cristo!

O que nos fica da Liturgia da Palavra de hoje? A gratidão a Cristo por ter
vindo, por ter manifestado a Sua glória no nosso mundo tão pobre e na nossa
vida tão ameaçada pelas trevas. Fica também a consciência de que somos o
povo de Deus da Nova Aliança, povo nascido da encarnação, da morte e da
ressurreição de Cristo; povo nascido na força do Espírito Santo que Ele nos
concedeu. Fica ainda a certeza de que Ele permanece conosco, alimentando e
construindo a Sua Igreja-Esposa na força do Espírito Santo – esta Igreja que
é una, santa e nossa mãe católica. Ela foi eternamente desejada, escolhida,
amada pelo Esposo Jesus; ela foi desposada quando Ele se fez homem e por
ela morreu e ressuscitou! Lembremo-nos das palavras do Apóstolo: "Cristo
amou a Igreja e entregou-se por ela, a fim de purificá-la, com o banho
da água e santificá-la pela Palavra, para apresentar a si mesmo a Igre-
ja, gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e
irrepreensível" (Ef 5,25-27). Por isso a Igreja será sempre Esposa, será sem-
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pre bela, sem mancha nem ruga, será sempre santa, apesar dos pecados dos
seus membros! Ela é a Amada, a Escolhida... a ornada com o a jóia do Espí-
rito Santo! Se formos fiéis a esse Espírito, vinho novo do Reino de Deus,
seremos pessoas novas na nossa vida: novos sentimentos, novo modo de ver e
de agir, de sentir e de enfrentar as situações da vida. Nem os fracassos, nem
as tristezas, nem as lágrimas, nem mesmo a morte nos poderão tirar a alegria
e a certeza de viver! Fica também a certeza de que, como Igreja, como Co-
munidade dos discípulos de Cristo, o Espírito nos vivifica, nos guia, nos une e
nos conduz sempre. Não temamos!... Cristo que habitou entre nós, conosco
continua na através do seu Espírito. Se formos fiéis à sua ação, a nossa Co-
munidade será viva, os carismas e ministérios serão abundantes, a alegria de
ser e viver como Comunidade não faltará, o nosso testemunho de Jesus Cristo
será entusiasmado e convincente e a nossa esperança será inabalável, mesmo
diante das dificuldades do mundo e da vida... mesmo diante da morte!

O Senhor manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram n’Ele! O
Senhor manifesta-se agora, pela sua Palavra e pela Eucaristia, e reúne-nos na
força do Espírito Santo! Acreditemos!... Aprofundemos a nossa fé!... Que a
Eucaristia que celebramos cada domingo seja uma renovação da nossa vida
em Cristo: "Felizes aqueles que foram convidados para o banquete das
núpcias do Cordeiro" (Ap 19,9).

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus nosso Pai,
que nos chamou, por meio do Evangelho,
a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo
e supliquemos com humildade, dizendo:

«Senhor, vinde em nosso auxílio»

1. Para que o nosso arcebispo Dom Jorge e o seu presbitério
sirvam todos os homens santamente
e se alegrem com os dons de cada um,
oremos, irmãos.

2. Para que o Senhor nos livre do pecado,
nos faça experimentar a vida do Espírito
e nos ensine a ser amigos uns dos outros,
oremos, irmãos.
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3. Para que os homens do saber e do trabalho,
num esforço comum, sempre renovado,
procurem dar-se as mãos e crescer juntos,
oremos, irmãos.

4. Para que os casais jovens da nossa arquidiocese
sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus
e descubram, em Deus, a fonte de toda a alegria,
oremos, irmãos.

5. Para que as crianças que hoje vão nascer
sejam acolhidas com amor
e, como nós, venham a conhecer a Deus, seu Pai,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que dais o vosso Espírito, sem medida,
a cada homem e mulher que Vos procura
e trabalha para o bem comum de todos,
ensinai-nos a escutar e a seguir as suas inspirações.
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.
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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. – Concedei-nos, Senhor,

a graça de participar dignamente nestes mistérios,
pois todas as vezes que celebramos
o memorial deste sacrifício
realiza-se a obra da nossa redenção.
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,
a Vós, que sois um Deus tão bom que, com os Patriarcas,
fizestes a Primeira Aliança com o povo judeu;
e que, na plenitude dos tempos,
fizestes uma nova e eterna Aliança
com toda a humanidade,
na pessoa de Jesus Cristo, o vosso enviado,
o Filho da vossa ternura.
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Por amor, Ele veio ao mundo.
Por amor, fez sempre a vossa santa vontade.
Por amor, aceitou morrer na cruz,
ligando assim, no seu amor,
na sua obediência, no seu sangue, o céu e a terra,
fazendo de nós filhos vossos,
e herdeiros do vosso reino.
Por tantos gestos de amor para connosco,
permiti, Senhor, que, unidos aos anjos e santos
e a todos os vossos filhos, ainda sobre a terra,
proclamemos a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,

olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,
a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue
do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.

Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.
Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.
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Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho, de novo Vos deu graças
e entregou-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 o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.
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Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.

Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa Bento XVI e o nosso Arcebispo Jorge.

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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.
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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 espírito de soberba e de segregação,
em relação aos outros cristãos,
que são diferentes de nós
pela cultura e pela maneira de viverem a fé.
Convertei o coração dos baptizados,
de modo a viverem unidos no 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,
Vós nos cumulais dos Vossos dons e das Vossas graças;

 Vós fazei-nos viver do único Espírito.
 A todos quantos celebramos este Mistério da Fé
 dai a graça de viverem no Vosso amor e na Vossa paz
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. – Que o amor de Cristo,

que por nós nasceu, viveu e morreu,

dissipe todos os mal-entendidos, que nos separam,

e faça de nós um povo de irmãos.

Saudai-vos na paz de Cristo.
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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. – Infundi em nós, Senhor,

o espírito da vossa caridade,
para que vivam unidos num só coração e numa só alma
aqueles que saciastes com o mesmo pão do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

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

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

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

R.: Amén.

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

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

Na segunda leitura,
São Paulo fala do mesmo Espírito,
do mesmo Senhor,
do mesmo Deus
que realiza tudo em todos:
os nossos dons são-nos oferecidos.
O mesmo e único Espírito distribui os seus dons a cada um,
segundo a sua livre vontade.
No uso que fazemos dos nossos dons,
procuremos servir com humildade.
Deus age à sua maneira, que não é a nossa.
Ao longo da semana,
procuremos valorizar o dom que o irmão é para nós,
em particular, aqueles com quem nos encontramos
em casa, na comunidade, no trabalho, no estudo…

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


