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V Domingo do Tempo Comum
Ano C
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V Domingo do Tempo Comum
(O chamamento)

1.ª Leit. – Is 6, 1-2a. 3-8;
Salmo – Sl 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 1-11;
Evangelho – Lc 5, 1-11.

A liturgia deste Domingo leva-nos a reflectir sobre a nossa vocação:

somos todos chamados por Deus e dele recebemos uma missão para o mundo.

Na primeira leitura, encontramos a descrição plástica do chamamento

de um profeta – Isaías. De uma forma simples e questionante, apresenta-se o

modelo de um homem que é sensível aos apelos de Deus e que tem a coragem

de aceitar ser enviado.

No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípulos que partilha-

ram a barca com Jesus, que acolheram as propostas de Jesus, que souberam

reconhecê-lo como seu “Senhor”, que aceitaram o convite para ser “pescado-

res de homens” e que deixaram tudo para seguir Jesus... Neste quadro, reco-

nhecemos o caminho que os cristãos são chamados a percorrer.

A segunda leitura propõe-nos reflectir sobre a ressurreição: trata-se de

uma realidade que deve dar forma à vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem

medo as forças da injustiça e da morte. Com a sua acção libertadora – que

continua a acção de Jesus e que renova os homens e o mundo – o discípulo

sabe que está a dar testemunho da ressurreição de Cristo.
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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:

Guardai, Senhor,
com paternal bondade a vossa família;
e, porque só em Vós põe a sua confiança,
defendei-a sempre com a vossa protecção.
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 6, 1-2a.3-8)

"Eis-me aqui: podeis enviar-me"

No ano em que morreu Ozias, rei de Judá,
vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime;
a fímbria do seu manto enchia o templo.
À sua volta estavam serafins de pé,
que tinham seis asas cada um
e clamavam alternadamente, dizendo:
«Santo, santo, santo é o Senhor do Universo.
A sua glória enche toda a terra!»
Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos
e o templo enchia-se de fumo.
Então exclamei:
«Ai de mim, que estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros,
moro no meio de um povo de lábios impuros
e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo».
Um dos serafins voou ao meu encontro,
tendo na mão um carvão ardente
que tirara do altar com uma tenaz.
Tocou-me com ele na boca e disse-me:
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«Isto tocou os teus lábios:
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
Ouvi então a voz do Senhor, que dizia:
«Quem enviarei? Quem irá por nós?»
Eu respondi:
«Eis-me aqui: podeis enviar-me».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (R. 1c)

Refrão: Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo.

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo

o vosso nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,
quando ouvirem as palavras da vossa boca.
Celebrarão os caminhos do Senhor,
porque é grande a glória do Senhor.
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A vossa mão direita me salvará,
o Senhor completará o que em meu auxílio começou.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 15, 1-11)

"É assim que pregamos e foi assim que acreditastes"

Recordo-vos, irmãos, o Evangelho
que vos anunciei e que recebestes,
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos,
se o conservais como eu vo-lo anunciei;
aliás teríeis abraçado a fé em vão.
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi:
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras,
e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
Em seguida
apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez,
dos quais a maior parte ainda vive,
enquanto alguns já faleceram.
Posteriormente apareceu a Tiago
e depois a todos os Apóstolos.
Em último lugar, apareceu-me também a mim,
como o abortivo.
Porque eu sou o menor dos Apóstolos
e não sou digno de ser chamado Apóstolo,
por ter perseguido a Igreja de Deus.
Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou
e a graça que Ele me deu não foi inútil.
Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles,
não eu, mas a graça de Deus, que está comigo.
Por conseguinte, tanto eu como eles,
é assim que pregamos;
e foi assim que vós acreditastes.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Mt 4, 19)

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

Vinde comigo, diz o Senhor,

e farei de vós pescadores de homens.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 5, 1-11)

"Deixaram tudo e seguiram Jesus"

Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-Se
e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
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Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido,
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Comecemos a nossa reflexão pelo Evangelho. É comovente: Jesus apertado

pela multidão sedenta da palavra de Deus. Ao terminar a Sua pregação, sentado
na barca de Pedro, que é imagem da Igreja, ordena a Simão Pedro e à Igreja
de todos os tempos: "Faz-te ao largo, e lançai as redes para a pesca!" É a
missão que o Senhor nos confia. Confia aos ministros sagrados e confia a todo
o povo de Deus, a toda a Igreja, barca de Pedro: "Avança para as águas do
mar da vida; ide pelo mundo, em cada época, em cada tempo; pregai o
Evangelho!" Atualmente, frente à descristianização do nosso mundo, esta
ordem do Senhor é um desafio acima daas nossas forças; e um desafio que
chega a amedrontar. A resposta de Pedro deve ser também a nossa: "Mestre,
andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o
dizes, lançarei as redes!" Bendito Pedro, que, na palavra do Senhor, lançou
as redes! Bendita a Igreja se fizer o mesmo em cada época da história humana!
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Benditos nós se, no meio em que vivemos, tivermos a coragem de lançar as
redes da pregação do Evangelho! Observemos que aqui valem pouco a nossa
inteligência e a nossa astúcia: "Na tua palavra lançarei as redes!" Só na tua
palavra, Senhor, a pregação pode ser realmente eficaz! O Evangelho será
sempre pregado na fraqueza, na pobreza, na loucura. E, no entanto, ele será
sempre força, riqueza e sabedoria de Deus!

É comovente também a atitude de Simão após a pesca: "Senhor, afasta-
te de mim, que sou um homem pecador!" O Senhor é tão grande (não é
Aquele que enchia a terra com a sua glória, na primeira leitura? Aquele
que está envolto numa nuvem de fumo? Aquele que faz o templo tremer?),
os seus desígnios são tão incompreensíveis... somos tão pequenos e tão frágeis
diante d’Ele: "Senhor, afasta-te de mim! Chama alguém melhor!" E, no
entanto, este Senhor tão grande quer precisar exatamente de nós, pequenos,
pobres e frágeis. Este Senhor tão imenso, pergunta na primeira leitura: "Quem
enviarei? Quem irá por nós?" Que mistério tão grande! Como pode Deus
querer realmente contar connosco? Como pode o Evangelho depender de
verdade da nossa pregação, do nosso testemunho? E, no entanto, é assim! É
realmente assim! "Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens!"
Eis aqui um mistério que não compreenderemos nunca nesta vida! Acreditemos,
adoremos, e digamos "sim" ao Senhor que nos chama e nos envia! Envia-nos
a todos nós batizados e crismados! Lavou-nos no Batismo, como purificou os
lábios de Isaías, e ungiu-nos com o Espírito de força e testemunho no Crisma,
para que sejamos mensageiros do seu Evangelho!

Vejamos, finalmente, a atitude de Pedro, Tiago e João, diante do chamamento
do Senhor: "Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tudo e
seguiram Jesus"... Nunca mais barcas, nunca mais pescarias, nunca mais a
vida de antes... "Deixaram tudo e seguiram Jesus..." É isso que é ser cristão:
deixar-se a si, deixar uma vida voltada para si e dobrada sobre si mesmo, para
seguir Aquele que nos chamou e consagrou para a missão! Então, somos
todos chamados e enviados como testemunhas do Senhor!

Mas, há ainda outros dois aspetos importantes na palavra que Deus
nos dirigiu hoje. O primeiro: em que consiste o anúncio que devemos fazer
ao mundo? São Paulo no-lo diz de modo maravilhoso na segunda leitura:
"Transmiti-vos em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a
saber: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras;
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que foi sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as
Escrituras..." Vejamos bem que o anúncio do Evangelho não é simplesmente
um anúncio sentimental e vazio sobre Jesus. Não é pregar curas, não é
comentar a Bíblia, não é pregar preceitos morais! Isso não seria evangelização!
A pregação do Evangelho tem um conteúdo preciso, recebido da Tradição dos
Apóstolos. Estejamos atentos como São Paulo diz: "Transmiti-vos aquilo
que eu mesmo tinha recebido..." Paulo não inventa; não prega a si mesmo
nem por si mesmo; prega o que recebera na Igreja, prega a fé da Igreja em
Jesus. Por isso mesmo, mais tarde, ele vai a Jerusalém para ver Pedro. Vai
conferir a sua pregação com a de Pedro (Cefas), para ver se não havia corrido
em vão! (cf. Gl 2,1-2) E pensemos que Paulo foi chamado diretamente pelo
Senhor, de um modo absolutamente original e único! (cf. Gl 1,15-23). Então,
para não corrermos em vão, o Evangelho vivido e pregado por nós não pode
ser outro que Jesus morto e ressuscitado por nós, nosso único Salvador e
Senhor. Mas, Jesus Cristo como é crido, vivido, celebrado e testemunhado
pela Igreja. E quando dizemos "Igreja", não tenhamos dúvidas: estamo-nos a
referir à Igreja católica, em comunhão com o Sucessor de Pedro e com os
Bispos a ele unidos!

Mas, há ainda um segundo aspeto importante: este Jesus que pregamos
não é um mito, uma lenda, um sonho! Ele é a mais profunda e verdadeira
realidade: o que diz São Paulo sobre Cristo ressuscitado? "Apareceu a Cefas
e, depois aos Doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos,
de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive... Depois apareceu a Tiago
e, depois, apareceu a mim, como a um abortivo". É comovente o testemunho
pessoal do Apóstolo! Ele viu o Senhor ressuscitado, ele é testemunha em
primeira pessoa, juntamente com Pedro, em primeiro lugar, juntamente com
os Doze e com toda a Igreja (os quinhentos irmãos)! O Evangelho que
testemunhamos e anunciamos é uma realidade, é firme como uma rocha!

Que fiquem hoje no nosso coração estes santos e piedosos pensamentos: o
Senhor chama-nos e envia-nos para a missão; nós somos realmente importantes
para a pregação do Evangelho! Este Evangelho é uma Pessoa concreta: é
Jesus morto e ressuscitado, nosso Deus e Salvador, tal como é acreditado e
anunciado pela Igreja católica, dentro da legítima e contínua Tradição dos
Apóstolos. Que nos resta dizer? Sejamos fiéis a tão grande e tão urgente
missão que o Senhor nos confia nos tempos de hoje.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos:

Oremos ao Senhor do universo
para que dê aos apóstolos deste tempo
o dom de anunciarem a palavra do Evangelho
e àqueles que os escutam
um coração aberto à sua mensagem,
e peçamos fervorosamente:

«Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor»

1. Pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro,
pelas igrejas particulares e paróquias a que presidem
e pelos fiéis que com eles trabalham mais de perto,
oremos ao Senhor.

2. Pelos responsáveis no governo das nações,
pelos que promovem a prosperidade dos povos
e pelos que defendem os direitos dos homens,
oremos ao Senhor.

3. Pelos leigos que vivem em matrimónio,
pelos jovens que se preparam para o casamento
e pelos lares que já não têm amor,
oremos ao Senhor.

4. Pelas irmãs religiosas de clausura,
pelas jovens consagradas ao Senhor
e pelas crianças que gostam de Jesus,
oremos ao Senhor.

5. Pelos membros da nossa assembleia dominical,
pelos outros cristãos desta paróquia
e pelos homens e mulheres que não têm fé,
oremos ao Senhor.

Pres. – Escutai, Senhor, as nossas orações
e enchei-nos da vossa graça
para proclamarmos que só Vós sois Santo
e nos colocarmos inteiramente ao serviço do Evangelho.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 99 —

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. – Senhor nosso Deus,

que criastes o pão e o vinho

para auxílio da nossa fraqueza

concedei que eles se tornem para nós

sacramento de vida eterna.

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,
por Jesus Cristo, vosso Filho,
que veio juntar-se a nós,
nas tarefas da nossa vida concreta.
Ele é o Mestre, que arriscou a aventura,
nas nossas barcas humanas.
Ele é o Senhor, que quis precisar de nós
para lançar, constantemente, as redes do vosso amor
e arrancar ao poder do mal todos os que precisam.
Pelo seu Espírito, Ele nos reúne,
para sermos a vossa Igreja, no meio do mundo;
de pecadores que somos,
faz de nós mensageiros da vossa santidade.
É por isso que com os Anjos e os Santos
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai de infinita misericórdia,
humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar ✠✠✠✠✠ estes dons,
esta oblação pura e santa.
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Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N e N)
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.
Por eles nós Vos oferecemos
e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.

Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo,
André, Tiago e João,
(Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus,
Simão e Tadeu; Lino e Cleto, Clemente e Sixto,
Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono,
João e Paulo, Cosme e Damião)
e de todos os Santos.
Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.
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Estendendo as mãos sobre as oblatas

Santificai, Senhor, esta oblação
com o poder da vossa bênção
e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue de vosso amado Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Juntam as mãos.

Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
dando graças, 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, no fim da Ceia,
tomou este sagrado cálice
em suas santas e adoráveis mãos
e, dando graças, abençoou-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:

Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão
do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:

alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.

Lembrai-vos, Senhor,
dos vossos servos e servas (N. e N).
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.
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E a nós, pecadores
todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,
continua de braços abertos:

admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
(Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro,
Felicidade, Perpétua, Águeda,
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia)
e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.

Por Cristo, nosso Senhor,
criais todos os bens e lhes dais vida,
os santificais, abençoais e distribuís por nós.

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 egoísmo em que vivemos.
Ajudai-nos a aceitar o Vosso apelo à santidade pessoal
e ao testemunho do nosso viver cristão, junto dos outros.
que a exemplo de Isaías, de Paulo, de Pedro
e de todos sos seus companheiros
sejamos instrumentos dóceis nas Vossas mãos,
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,
nós temos dificuldade de construir um mundo de paz.

 Mas, pela Vossa Palavra,
 continuaremos a lançar as redes
 dos nossos esforços e do nosso testemunho cristão,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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. – Deus de bondade,

que nos fizestes participantes do mesmo pão
e do mesmo cálice,
concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo,
dêmos fruto abundante para a salvação do mundo.
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.

As últimas palavras do sacerdote na missa
são palavras de paz: “Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!”
Eis-nos enviados como Isaías, como Simão, como Paulo…
E, como eles, não nos sentimos dignos...
Partamos, como Paulo…
sabendo que não sou eu que trabalho sozinho,
“é a graça de Deus comigo!”

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


