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III Domingo da Quaresma
Ano C
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III Domingo da Quaresma
(Um apelo à conversão)

1.ª Leit. – Ex 3,1-8a.13-15;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 6-7. 8 e 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 1-6. 10-12
Evangelho – Lc 13, 1-9.

Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos chama-
dos, mais uma vez, a repensar a nossa existência. O tema fundamental
da liturgia de hoje é a “conversão”. Com este tema enlaça-se o da “liber-
tação”: o Deus libertador propõe-nos a transformação em homens no-
vos, livres da escravidão do egoísmo e do pecado, para que em nós se
manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus.

A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as injusti-
ças e as arbitrariedades e que está sempre presente naqueles que lutam
pela libertação. É esse Deus libertador que exige de nós uma luta per-
manente contra tudo aquilo que nos escraviza e que impede a manifesta-
ção da vida plena.

A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos exter-
nos e vazios não é importante; o que é importante é a adesão verdadeira
a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta de salvação e de viver com
ele numa comunhão íntima.

O Evangelho contém um convite a uma transformação radical
da existência, a uma mudança de mentalidade, a um re-centrar a vida de
forma que Deus e os seus valores passem a ser a nossa prioridade fun-
damental. Se isso não acontecer, diz Jesus, a nossa vida será cada vez
mais controlada pelo egoísmo que leva à morte.
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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.
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Oração Colecta
Pres. – Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade,

que nos fizestes encontrar no jejum,
na oração e no amor fraterno
os remédios do pecado,
olhai benigno para a confissão da nossa humildade,
de modo que, abatidos pela consciência da culpa,
sejamos confortados pela vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro do Êxodo (Ex 3,1-8a.13-15)

«O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós»

Naqueles dias,
Moisés apascentava o rebanho de Jetro,
seu sogro, sacerdote de Madiã.
Ao levar o rebanho para além do deserto,
chegou ao monte de Deus, o Horeb.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor
numa chama ardente, do meio de uma sarça.
Moisés olhou para a sarça, que estava a arder,
e viu que a sarça não se consumia.
Então disse a Moisés: "Vou aproximar-me,
para ver tão assombroso espectáculo:
por que motivo não se consome a sarça?"
O Senhor viu que ele se aproximava para ver.
Então Deus chamou-o do meio da sarça:
"Moisés! Moisés!"
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Ele respondeu: "Aqui estou!"
Continuou o Senhor:
"Não te aproximes daqui.
Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar que pisas é terra sagrada".
E acrescentou: "Eu sou o Deus de teu pai,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob".
Então Moisés cobriu o rosto,
com receio de olhar para Deus.
Disse-lhe o Senhor:
"Eu vi a situação miserável do meu povo no Egipto;
escutei o seu clamor provocado pelos opressores.
Conheço, pois, as suas angústias.
Desci para o libertar das mãos dos egípcios
e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa,
onde corre leite e mel".
Moisés disse a Deus:
"Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes:
'O Deus de vossos pais enviou-me a vós'.
Mas se me perguntarem qual é o seu nome,
que hei-de responder-lhes?"
Disse Deus a Moisés:
"Eu sou 'Aquele que sou'".
E prosseguiu:
"Assim falarás aos filhos de Israel:
O que Se chama 'Eu sou' enviou-me a vós".
Deus disse ainda a Moisés:
"Assim falarás aos filhos de Israel:
'O Senhor, Deus de vossos pais,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob,
enviou-me a vós.
Este é o meu nome para sempre,
assim Me invocareis de geração em geração'".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)

Refrão: o Senhor é clemente e cheio de compaixão.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades;
salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 10,1-6.10-12)

A vida do povo com Moisés no deserto foi escrita para nos servir de exemplo

Irmãos:
Não quero que ignoreis
que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem,
passaram todos através do mar
e na nuvem e no mar,
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receberam todos o baptismo de Moisés.
Todos comeram o mesmo alimento espiritual
e todos beberam a mesma bebida espiritual.
Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava:
esse rochedo era Cristo.
Mas a maioria deles não agradou a Deus,
pois caíram mortos no deserto.
Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo,
a fim de não cobiçarmos o mal,
como eles cobiçaram.
Não murmureis, como alguns deles murmuraram,
tendo perecido às mãos do Anjo exterminador.
Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo
e foi escrito para nos advertir,
a nós que chegámos ao fim dos tempos.
Portanto, quem julga estar de pé
tome cuidado para não cair.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 4,17)

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...

Arrependei-vos, diz o Senhor;

está próximo o reino dos Céus.

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 13,1-9)

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo»

Naquele tempo,
vieram contar a Jesus
que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus,
huntamente com o das vítimas que imolavam.
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Jesus respondeu-lhes:
"Julgais que, por terem sofrido tal castigo,
esses galileus eram mais pecadores
do que todos os outros galileus?
Eu digo-vos que não.
E se não vos arrependerdes,
morrereis todos do mesmo modo.
E aqueles dezoito homens,
que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou?
Julgais que eram mais culpados
do que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Eu digo-vos que não.
E se não vos arrependerdes,
morrereis todos de modo semelhante.
Jesus disse então a seguinte parábola:
"Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha.
Foi procurar os frutos que nela houvesse,
mas não os encontrou.
Disse então ao vinhateiro:
'Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira
e não os encontro.
Deves cortá-la.
Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?'
Mas o vinhateiro respondeu-lhe:
'Senhor, deixa-a ficar ainda este ano,
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo.
Talvez venha a dar frutos.
Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
O tempo da Quaresma recorda muitas vezes o tempo da traves-

sia do deserto por parte de Israel: tempo de peregrinação, de provação
e de purificação. O livro do Deuteronómio recorda isto com palavras
muito fortes: "Lembra-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus
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te fez percorrer durante quarenta anos no deserto, a fim de humi-
lhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Portanto,
reconhece hoje no teu coração que o Senhor teu Deus te educava,
como um homem educa seu filho" (Dt 8,2.5). No deserto, portanto,
Deus usou as provas pelas quais Israel passou, para revelar ao seu
povo aquilo que estava escondido no seu próprio coração, isto é, o seu
pecado, a sua fraqueza, a sua infidelidade. Mas, também no deserto,
Deus cercou o seu povo de carinho e proteção, alimentou-o com o
maná e saciou-o com a água do rochedo, guiou-o pela nuvem luminosa
de noite e protetora contra o sol de dia... Tempo de noivado e de amor
entre Deus e o seu povo, foi o tempo do deserto! Por isso, pensar nessa
travessia pelo deserto serve para a nossa preparação para a Páscoa.

Mas, como começou o caminho de Israel pelo deserto dentro?
Começou com a "descida" de Deus para junto do seu povo que gemia
debaixo de humilhante escravidão: "Eu vi a aflição do meu povo que
está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opresso-
res. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo e fazê-los
sair..." Que coisa impressionante: um Deus tão grande, tão santo, o
Deus de Israel e, no entanto, é capaz de ver a aflição, ouvir o clamor,
conhecer o sofrimento do seu povo, que era ninguém, que não passava
de um punhado de escravos! "Eu desci para libertá-lo!" O nosso
Deus é um Deus que desce, que vem para junto do pobre! O nosso
Deus é um Deus que liberta e salva! E quando Moisés pergunta pelo
seu nome, Deus revela-o de dois modos: primeiro apresenta-se como o
"o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó" – isto
é, o Deus fiel, o Deus que não esqueceu os seus amigos do passado,
Abraão, Isaac e Jacó e agora vem em socorro dos seus descendentes.
Depois, Deus revela o seu nome: "Eu sou aquele que será". Segundo
bons exegetas, assim se deve traduzir o nome de Deus. Isto é, Deus
não revela o seu nome a Moisés! O Seu "nome", na verdade, é um
desafio, um convite; quer dizer: "Eu sou o que tu verás quando eu
agir! Tu verás quem eu sou à medida que caminhares comigo! Eu
sou o que estará sempre contigo!" – O Deus que foi fiel a Abraão, a
Isaac e a Jacó é confiável, pode-se apostar a vida nele: Moisés e o
povo de Israel hão-de ver! E viram, em tantos momentos da travessia
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do deserto. Na segunda leitura, São Paulo recorda vários destes acon-
tecimentos: a nuvem e o mar (imagens do Espírito e da água do Batis-
mo), o maná (imagem da Eucaristia), a água que brotou da rocha (ima-
gem de Cristo, de cujo lado traspassado brotou o Espírito). Deus foi
todo carinho, todo proteção, todo compaixão e paciência... E, no entan-
to, Israel tantas vezes duvidou, revoltou-se, murmurou, foi de cerviz
dura e infiel!

São Paulo previne-nos: "Esses factos aconteceram para servir
de exemplo para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como
fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles mur-
muraram... Portanto, quem está de pé tome cuidado para não cair".
Nós somos o povo de Deus da Nova Aliança. Como Israel, atravessa-
mos um longo deserto rumo à Terra Prometida, que é a Pátria celeste; e
também nós somos sujeitos a tantas tentações, como Israel. O grande
pecado do povo de Deus da Antiga Aliança era descrer e murmurar
contra Deus. De cabeça dura, Israel teimava em caminhar a seu modo,
em fazer ao seu estilo, em contar com as suas forças e a sua lógica.
Quantas vezes o povo fez isso! Quantas vezes nós fazemos isso!

Neste tempo quaresmal, somos chamados a uma sincera con-
versão, a mudar a nossa lógica, confiando realmente no Senhor e tri-
lhando sinceramente os seus caminhos! Estejamos atentos à advertên-
cia que o Senhor Jesus nos faz no Evangelho. Primeiro usa dois acon-
tecimentos daqueles dias em Jerusalém para ilustrar a necessidade de
conversão urgente: os galileus que Pilatos perversamente mandara matar
e misturar o seu sangue com o dos animais sacrificados no Templo - um
ato de profanação! – e as dezoito pessoas que morreram por conta do
desabamento de uma torre em Jerusalém. Jesus pergunta: "Pensais
que essas pessoas eram mais pecadoras que as outras?" Não! Os
sofrimentos da vida não são castigo pelos pecados! Mas, devem servir
de reflexão e de alerta para todos! Há uma desgraça muito pior que
qualquer acidente: morrer para Deus, ressecar o coração para o Se-
nhor: "Se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo!" De-
pois Jesus ilustra o que quer dizer com a parábola da figueira estéril:
"Há três anos venho procurando figos nesta figueira e nada en-
contro!" A figueira da parábola é o povo de Israel que, durante três
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anos, ouviu a pregação do Senhor e não o acolheu. Mas, e nós, há
quantos anos escutamos o Senhor? Que frutos estamos a dar? Nesta
Quaresma, como vai o nosso combate espiritual, o nosso caminho de
conversão?

Se a Igreja é a vinha do Senhor, que jamais será rejeitada, nós
somos como aquela figueira que, se no período da paciência de Deus,
não der fruto, será cortada do meio da vinha! Estamos na Quaresma:
tempo da paciência do Senhor para nós, tempo de produzir frutos que
permaneçam! Mas, não abusemos da paciência de Deus, não tomemos
como desculpa a sua misericórdia para retardar a nossa conversão! O
Eclesiástico previne severamente: "Não digas: 'Pequei: o que me
aconteceu?' porque o Senhor é paciente. Não sejas tão seguro do
perdão para acumular pecado sobre pecado. Não digas: 'Sua mi-
sericórdia é grande para perdoar meus inúmeros pecados', por-
que há nele misericórdia e cólera e sua ira pousará sobre os peca-
dores. Não demores em voltar para o Senhor e não adies de um dia
para o outro, porque, de repente, a cólera do Senhor virá e no dia
do castigo perecerás" (Eclo 5,4-7)

Deixemo-nos reconciliar com Deus em Cristo! Convertamo-nos!

 Oração Universal

Pres. – Irmãos e Irmãs:
Neste domingo, em que Deus revelou a Moisés
o seu Nome santo e misterioso
e em que Jesus nos contou a parábola
da figueira que já não dava fruto há muito tempo,
dirijamos ao Deus vivo as nossas súplicas
pelas necessidades da Igreja e do mundo,
pedindo confiadamente::

«Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos!»

1. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala,
como falou a Moisés, na sarça ardente,
para que proclame com alegria a Boa Nova,
Oremos ao Senhor.
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2. Pelas vítimas de todas as violências,
da opressão, da fome e dos maus tratos,
para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça,
Oremos ao Senhor.

3. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma
se arrependem e convertem ao Senhor,
para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos,
Oremos ao Senhor.

4. Pelos doentes e por todos os que sofrem
e pelos que não têm ninguém que os escute,
para que vivam unidos à paixão do Salvador,
Oremos ao Senhor.

5. Por todos os que o Senhor aqui reuniu,
para que nos faça chegar um dia junto d’Ele
e nos sacie dos bens da sua casa,
Oremos ao Senhor.

Pres. – Deus de bondade infinita,
que procurastes os frutos da figueira sem os encontrar
e apesar disso mandastes cuidar dela,
usai de paciência para connosco
e fazei que a palavra que escutámos
dê fruto abundante em nossas vidas.
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.
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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. – Concedei, Senhor, por este sacrifício,

que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados,
perdoemos também aos nossos irmãos.
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 cheio de ternura e de perdão:
ao longo das gerações,
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vistes o sofrimento do vosso povo,
o chamastes pelo seu nome
e o libertastes da escravidão,
acompanhando-o no deserto
pela nuvem da vossa presença divina.
A Vós que, em Jesus Cristo,
acendestes sobre a terra
um fogo que não se apaga
e que purifica, sem destruir.
Ele que, novo Moisés,
nos faz sair da terra do nosso pecado,
para darmos frutos
que Vos sejam agradáveis.
Ele que, numa nova e eterna aliança,
Se faz, para a humanidade inteira,
água viva, pão celeste,
palavra de salvação.
Ele que nos revela
o vosso amor sem limites,
a vossa grande paciência para connosco,
dando-nos ainda algum tempo
para nos voltarmos para Vós,
através de uma vida renovada
pelo vosso amor de Pai.
É por isso que com os Anjos e os Santos,
proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Deus, nosso Pai,

Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.
Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
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Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Jesus,
nosso Senhor,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos,
tomou o Pão,
fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie 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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.
Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa N.,  o nosso Arcebispo N.,
os bispos do mundo inteiro
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.

Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.

Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

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.
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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,
e de todo o rigor excessivo,
que só vê o mal nos outros,
os julga e condena de uma vez para sempre.
Dai-nos o Vosso olhar misericordioso,
o Vosso coração compreensivo
e o Vosso perdão generoso,
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,
que proclamaste a Boa Nova da salvação
e curastes os doentes:
abri as nossas mãos e convertei o nosso coração,
para podermos acolher a paz que nos ofereceis,
e nos convidais a partilhar à nossa volta,
para sermos mensageiros de luz e não de trevas,
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.
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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,
dai-nos a paz.

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. – Recebemos, Senhor nosso Deus,

o penhor da glória eterna
e, vivendo ainda na terra,
fomos saciados com o pão do Céu.
Nós Vos pedimos humildemente
a graça de manifestar na vida
o que celebramos neste sacramento.
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 – Deus todo-poderoso
afaste de vós toda a adversidade
e derrame sobre vós a abundância das Suas bênçãos.

R.: Amén.

Pres – O Senhor ilumine os vossos pensamentos
com a luz da palavra divina
para que possais alcançar a felicidade eterna.

R.: Amén.

Pres – Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo,
para que tomeis parte na herança dos Santos, no Céu.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

Somos todos pecadores.
A conversão é um exame profundo de si mesmo
e da direção que tem tomado a própria vida.
Daí que implica numa “mudança de direção”.
É uma passagem da fé aceite passivamente, fé herdada,
a uma fé ativamente conquistada,
como resposta ao dom de Deus
e à intervenção do Espírito na nossa vida.

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


