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IV Domingo do Tempo Comum
Ano C

O CO CO CO CO Caminho do Praminho do Praminho do Praminho do Praminho do ProoooofetafetafetafetafetaO CO CO CO CO Caminho do Praminho do Praminho do Praminho do Praminho do Prooooofetafetafetafetafeta
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IV Domingo do Tempo Comum
(O caminho do Profeta)

1.ª Leit. – Jer 1, 4-5. 17-19;
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab e 17;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 31 – 13, 13;
Evangelho – Lc 4, 21-30.

O tema da liturgia deste Domingo convida a reflectir sobre o “caminho

do profeta”: caminho de sofrimento, de solidão, de risco, mas também caminho

de paz e de esperança, porque é um caminho onde Deus está. A liturgia de hoje

assegura ao “profeta” que a última palavra será sempre de Deus: “não temas,

porque eu estou contigo para te salvar”.

A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Escolhido,

consagrado e constituído profeta por Jahwéh, Jeremias vai arrostar com todo o

tipo de dificuldades; mas não desistirá de concretizar a sua missão e de tornar

uma realidade viva no meio dos homens a Palavra de Deus.

O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitan-

tes de Nazaré (eles esperavam um messias espectacular e não entenderam a

proposta profética de Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos

judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem dispostos a acolhê-la

– sejam pagãos ou judeus.

A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta temática: fala

do amor – o amor desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência

da vida cristã.

Pode, no entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sentido

de se deixar guiar pelo amor e nunca pelo próprio interesse... Só assim a sua

missão fará sentido.
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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:

Concedei, Senhor nosso Deus,
que Vos adoremos de todo o coração
e amemos todos os homens com sincera caridade.
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 Jeremias (Jer 1, 4-5.17-19)

"Eu te constituí profeta entre as nações"

No tempo de Josias, rei de Judá,
a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos:
«Antes de te formar no ventre materno,
Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe,
Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações.
Cinge os teus rins e levanta-te,
para ires dizer tudo o que Eu te ordenar.
Não temas diante deles,
senão serei Eu que te farei temer a sua presença.
Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada,
uma coluna de ferro e uma muralha de bronze,
diante de todo este país,
dos reis de Judá e dos seus chefes,
diante dos sacerdotes e do povo da terra.
Eles combaterão contra ti,
mas não poderão vencer-te,
porque Eu estou contigo para te salvar».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 (R. cf. 15ab)

Refrão: A minha boca proclamará a vossa salvação.

Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me.

Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador.

Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector.

A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.



— 73 —

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 12, 31 - 13, 13

"Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade;

mas a maior de todas é a caridade"

Irmãos:
Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados.
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver caridade,
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu possua a plenitude da fé,
a ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou.
Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver caridade, de nada me aproveita.
A caridade é paciente, a caridade é benigna;
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa;
não é inconveniente, não procura o próprio interesse;
não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça,
mas alegra-se com a verdade;
tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.
O dom da profecia acabará,
o dom das línguas há-de cessar,
a ciência desaparecerá;
mas a caridade não acaba nunca.
De maneira imperfeita conhecemos,
de maneira imperfeita profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança,
sentia como criança e pensava como criança.
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Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil.
Agora vemos como num espelho e de maneira confusa,
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de maneira imperfeita,
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 4, 18)

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

O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres,

a proclamar aos cativos a redenção.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 4, 21-30)

Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus

Naquele tempo,
Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
E perguntavam:
«Não é este o filho de José?»
Jesus disse-lhes:
«Por certo Me citareis o ditado:
‘Médico, cura-te a ti mesmo’.
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Faz também aqui na tua terra
o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum».
E acrescentou:
«Em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Em verdade vos digo
que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias,
quando o céu se fechou durante três anos e seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia.
Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu;
contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras,
todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade
e levaram-n’O até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edificada,
a fim de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Se procurarmos uma ideia que dê unidade as leituras da Missa de hoje,
encontraremos a fé. Comecemos pelo Evangelho. Após ler o trecho do rolo
de Isaías, "O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me
ungiu... para levar a Boa Nova aos pobres e proclamar o Ano da graça
do Senhor", Jesus afirma, cheio de autoridade: "Hoje se cumpriu esta
passagem da Escritura que acabastes de ouvir". É uma afirmação ousada.
Somente quando o Messias viesse, tal Escritura seria cumprida. Jesus, portanto,
apresenta-se como o Messias. E o encanto do Seu ensinamento dá testemunho



— 76 —

de que Ele é verdadeiro... Mas, infelizmente, crer não é fácil... sobretudo
quando Deus nos visita de modo humilde, caseiro, nas coisas pequenas e banais.
E, assim, os nazarenos escandalizam-se com Jesus: "Não é este o filho de
José?" Como pode alguém dos nossos, alguém do nosso meio, ser o Messias?
Como pode Deus manifestar-se por este, que cresceu e viveu entre nós?
Santos da casa não fazem milagres! Gostamos do excecional, da novidade, do
exótico! Mas, quanto é necessário sermos abertos para discernir a Palavra e
o apelo do Senhor naqueles que nos são enviados e convivem connosco!...
Quanto precisamos de aprender que Deus não é só um Deus de longe, mas
também um Deus de perto! A mesma experiência fez antes o profeta Jeremias.
E o Senhor ordena que o seu profeta fale e que não tenha medo, ainda que
seja incompreendido e rejeitado pelo seu povo e seus parentes: "Não tenhas
medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Eu te transformarei
hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze...
Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque estou contigo
para defender-te!"

Por um lado, o Senhor exige fé e confiança absoluta daqueles que Ele
envia, os seus profetas; por outro lado, espera daqueles aos quais o profeta é
enviado, espera do seu povo, a capacidade de discernir, de acolher, de crer! E
quantas vezes não acreditamos: pensamos que Deus se calou, que não se
manifesta mais, que não nos dirige mais a sua Palavra. E, no entanto, o Senhor
interpela-nos pelos seus profetas, por aqueles que, tantas vezes, são na
Comunidade e na vida uma palavra de Deus para nós! Caso não estejamos
abertos à Palavra, corremos o risco de perdê-la. É o que Jesus recorda aos
nazarenos: a viúva pagã de Sarepta e o leproso Naamã, também ele pagão,
foram mais abençoados que as viúvas e os leprosos de Israel, porque se abriram
à Palavra de Deus... Os nazarenos sentiram-se ofendidos porque Jesus insinuou
que eles não tinham fé e não sabiam discernir n'Ele Aquele que o Pai enviara...
e acabam por expulsar Jesus da sua cidade. É dramático: a falta de fé fez os
nazarenos expulsarem o Messias, o Enviado de Deus. A falta de fé e
discernimento, a cegueira do coração, a dureza e o fecharmo-nos para as
novidades de Deus, podem fazer o mesmo connosco: expulsar do coração e
da vida aqueles que nos trazem a Palavra do Senhor e a Sua vontade a nosso
respeito.

Mas, por sua vez, aqueles que são testemunhas do Senhor e ministros do
Evangelho, devem estar preparados para a possibilidade de serem rejeitados.
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Só os falsos pregadores, os vendedores do Evangelho é que pregam uma
adesão a Jesus fácil e que resolve os nossos problemas. Na verdade, seguir
Cristo amadurece-nos e faz-nos, muitas vezes, enfrentar problemas e
contradições. Qualquer um que queira colocar-se ao serviço do Senhor, deve
preparar-se para tal contradição: "Meu filho, se te ofereceres para servir o
Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê constante...
Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes que te humilharem,
sê paciente" (Eclo 2,1.4). Como Jesus e os profetas que vieram antes d'Ele, o
serviço e a fidelidade ao Evangelho colocam-nos em dificuldades e provações!

A mesma visão de fé que faz distinguir os profetas do Senhor, também nos
abre os olhos para reconhecer nos outros irmãos de verdade, irmãos no Senhor,
e amá-los de todo o coração. É este o verdadeiro dom, o maior carisma de que
fala São Paulo na segunda leitura. Aí, o Apóstolo não fala de um amor-
sentimento, amor-simpatia, amor-amizade, mas do amor-caridade, o amor de
Deus, que é o Espírito Santo derramado nos nossos corações, amor que é
capaz de dar a vida... amor como aquele de Cristo que nos amou primeiro e
amou-nos até o fim! É este amor, que nasce da raiz do amor a Deus, da
abertura para Deus, da intimidade com Deus, que dá sentido a todas as coisas.
E sem ele, nada tem sentido para o Reino de Deus... nem a fé! Em última
análise, quem salva não é a fé, mas o amor que dá vida e sabor à fé! E o amor
a Deus, que desabrocha no amor aos irmãos, é concreto, tem que ser concreto:
pode ser visto na paciência, na benignidade, na generosidade, na humildade,
na gratuidade, na mansidão, na retidão, na verdade... São Paulo recorda que
um amor assim é coisa de adultos na fé. Quem não ama é imaturo na fé, é
criança que pensa e age como criança! Só o amor nos amadurece, só o amor
nos faz ver os outros e a vida com os olhos de Deus. Resumindo, o desafio, o
convite da Palavra de Deus de hoje podemos dizer que ela nos aponta para:

– uma fé, uma capacidade de acolher o Senhor, de tal modo que
reconheçamos que Ele vem a nós na palavra e no testemunho de tantos irmãos
e irmãs que connosco convivem;

– uma fé capaz de suportar com paciência e alegria os reveses da missão
que Deus nos confiou e

– uma fé capaz de desabrochar em amor aos irmãos; amor provado e
revelado em atitudes concretas.

Arrisquemos acreditar; arrisquemos viver de amor... e experimentaremos
a doçura do Senhor e a alegria de viver como irmãos.



— 78 —

Oração Universal

Pres. – Irmãos e irmãs:
Com fé e confiança na bondade do Senhor,
façamos subir até Ele as nossas súplicas
pelo bem da santa Igreja
e pela salvação de todos os homens,
dizendo com alegria:

«Senhor, venha a nós o Vosso Reino»

1. Para que os fiéis e catecúmenos da Igreja
sejam solidários com os homens que mais sofrem
e os ajudem em suas carências e tristezas,
oremos, irmãos.

2. Para que os ministros do Evangelho
e todos os cristãos perseguidos por causa da fé
sintam que Deus está com eles e lhes dá força,
oremos, irmãos.

3. Para que os povos ainda não evangelizados
possam ouvir o anúncio da Palavra
e glorifiquem connosco a Jesus Cristo,
oremos, irmãos.

4. Para que os esposos separados pela discórdia
voltem a descobrir o sentido cristão da vida
e a bondade do nosso Pai que está nos Céus,
oremos, irmãos.

5. Para que todos nós aqui reunidos na casa de Deus,
reconhecendo as graças que o Senhor nos dá,
cresçamos cada vez mais em caridade,
oremos, irmãos.

Pres. – Fazei-nos experimentar, Senhor,
o vosso amor e o vosso perdão,
porque a vossa bondade não tem fim
e a vossa misericórdia é maior do que o nosso coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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. – Apresentamos, Senhor, ao vosso altar

os dons do vosso povo santo;
aceitai-os benignamente
e fazei deles o sacramento 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.
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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 desde o nosso Baptismo,
derramastes o vosso Espírito sobre nós
e que nos mostrais o vosso amor paciente,
fiel e generoso para connosco.
Ele nos encoraja a fazermos recuar
as fronteiras do orgulho e do ódio;
a tentarmos aproximar os homens,
em ambiente de esperança,
apesar das oposições que encontramos;
em ambiente de coragem,
apesar das dificuldades que nos fazem;
em ambiente de tolerância,
apesar da nossa diversidade;
em ambiente de perseverança,
apesar dos desânimos que nos invadem.
É por isso que, com os profetas de ontem e de hoje,
e com os homens de boa vontade,
espalhados pelo mundo,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.

Deus justo e bom,
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:
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Santificai estes dons,
derramando sobre eles o Vosso Espírito Santo,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

Ele na hora em que se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o Pão e, dando graças,
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, no fim 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!
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Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.

Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz da Palavra do Evangelho
nem saciados com a Vosso alimento.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.

Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
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que desde o princípio do mundo,
viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
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 da recusa da Vossa Palavra,
chegada até nós através dos Vossos profetas
e que insiste para sairmos de nós mesmos
e do nosso pequeno mundo.
Dai-nos um coração grande e generoso
para escutarmos e partilharmos a Tua Palavra
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
descobrimos no Vosso rosto

 os traços de um amor sem limites.
 Não olheis às nossas faltas de amor
 para convosco e para com os outros,
 mas fazei-nos viver na Vossa alegria 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. – O amor verdadeiro, de que falava S. Paulo,
tudo esquece, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta...
tudo perdoa e conduz para a PAZ.

Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção,

nós Vos suplicamos, Senhor,
que, por este auxílio de salvação eterna,
cresça sempre no mundo a verdadeira fé.
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 hino de Paulo que lemos neste domingo
e que é uma das suas páginas mais célebres,
o apóstolo indica-nos “um caminho superior a todos os outros”:
não o caminho do amor-paixão,
não o caminho do amor-amizade,
mas o caminho do amor-caridade: o caminho da agapè.
E para falar deste amor,
em vez de dar definições, ele mostra-o em acção
e utiliza 15 verbos: ter paciência, servir, não invejar,
não se vangloriar, não se orgulhar, etc.
Este hino  proíbe-nos de sonhar:
estes 15 verbos são verbos para a acção!
Uma sugestão:
reler este texto, substituindo “caridade” por “Cristo”.
A agapè é Cristo que ama em nós.

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


