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1.º Dia – Segunda-feira

Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Gozosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
Maria, ao receber a mensagem de Deus, colocou-se numa atitude de
escuta. Ouviu e fez perguntas. E no final, colocou-se na total disponibi-
lidade de fazer a vontade de Deus.
Peçamos ao Senhor para que a nossa comunidade paroquial este-
ja permanentemente à escuta da Palavra de Deus, e a ponha em
prática.

2.º Mistério – A Visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel
Maria saiu de Nazaré e foi ao encontro da sua prima Isabel, que estava
para ser mãe de João Baptista. E ficou com ela cerca de três meses.
Peçamos ao Senhor que na nossa comunidade estejamos todos
sempre disponíveis para ir ao encontro das pessoas necessitadas
de ajuda.

3.º Mistério – O Nascimento de Jesus no presépio de Belém
Maria foi com José a Belém para o recenseamento. Foi ali que se
recolheu numa gruta e deu à luz um menino, que depositou na manje-
doura.
Peçamos ao Senhor por todas as crianças da nossa comunidade
paroquial e pelas suas mães, sobretudo pelas crianças que sofrem
e vivem tristes.

4.º Mistério – A Apresentação do Menino Jesus no Templo
Maria e José foram ao Templo para apresentarem o Menino Jesus ao
Senhor. Foram recebidos por Simeão, que saudou o Menino como Luz
das nações e glória de Israel.
Peçamos ao Senhor para que a comunidade paroquial reunida no
templo ou igreja forme uma assembleia festiva, celebrando Cristo
nossa Luz.

5.º Mistério – O Encontro do Menino Jesus no Templo
Maria e José, quando Jesus tinha 12 anos, subiram a Jerusalém para a
festa da Páscoa. Mas, na hora do regresso, Jesus ficou no Templo com
os doutores, escutando e fazendo perguntas.
Peçamos ao Senhor para que a comunidade paroquial seja um
espaço onde as crianças, os adolescentes e os jovens encontrem
espaço para serem acolhidos e escutados.
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Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

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!

São João Baptista .........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel .......................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ......................................  Rogai por nós!
São João Baptista ..................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento ....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria .........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo ............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher .....................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ..................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ..........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus ............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .....................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .......................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça .........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .....................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ......................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ..............................................  Rogai por nós!
Amante da penitência ...................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias .....................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo ...............................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ..................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ..........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ...................  Intercedei por nós!
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Sede-nos propício .....................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ..........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ...................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna .....................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição ...........................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ..................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ......................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos ............................................................ Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................. Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – João Baptista preparou-se para a missão que lhe tinha sido confia-
da, passando a sua juventude no deserto, dedicando-se ao jejum e às orações.
Por volta do ano 25  iniciou a sua vida de pregador às margens do rio Jordão,
proclamando a chegada de Jesus como o Cordeiro de Deus que daria o
baptismo à humanidade. É considerado o maior dos profetas. Em toda a sua
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vida foi isso que fez: anunciou, proclamou,  gritou, bradou com voz forte.
Viveu como profeta.

Será que nas nossas vidas estamos a ser profetas, anunciadores de Jesus, à
semelhança de João Baptista?

(momento de silêncio)
Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,

como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que enviastes São João Baptista

a preparar o vosso povo para a vinda do Messias,
concedei à vossa família o dom da alegria espiritual
e guiai o coração dos fiéis
no caminho da salvação e da paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 21, 1-16)

«Nabot foi apredejado e morreu»

Naquele tempo, Nabot de Jezrael possuía uma vinha
ao lado do palácio de Acab, rei da Samaria.
Acab falou a Nabot, dizendo:
«Cede-me a tua vinha, para eu fazer dela uma horta,
porque está junto da minha casa.
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Dar-te-ei em troca uma vinha melhor,
ou, se preferes, pagarei o seu valor em dinheiro».
Nabot respondeu a Acab:
«O Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais».
Acab voltou para casa triste e irritado,
por Nabot de Jezrael lhe ter respondido:
«Não te cederei a herança de meus pais».
Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede
e não quis comer nada.
Jezabel, sua mulher, foi ter com ele e perguntou-lhe:
«Porque estás tão perturbado que nem queres comer?».
Ele respondeu:
«Falei com Nabot de Jezrael e disse-lhe:
‘Cede-me a tua vinha pelo seu valor em dinheiro,
ou então, se preferes, dar-te-ei outra em seu lugar’.
Mas ele respondeu-me:
‘Não te cederei a minha vinha’».
Jezabel, sua mulher, disse-lhe:
«Não és tu o rei de Israel?
Levanta-te, come e anima-te,
que eu te darei a vinha de Nabot de Jezrael».
Jezabel escreveu uma carta em nome de Acab,
selou-a com o selo real
e enviou-a aos anciãos e aos nobres da cidade
que habitavam com Nabot.
Eis o que ela escreveu na carta:
«Proclamai um jejum e fazei comparecer Nabot diante do povo.
Colocai em frente dele dois homens sem escrúpulos,
que o acusem desta maneira:
‘Tu amaldiçoaste Deus e o rei’.
Depois levai-o para fora da cidade e apedrejai-o até morrer».
Os homens da cidade de Nabot,
os anciãos e os seus concidadãos mais nobres,
fizeram o que Jezabel lhes tinha mandado dizer na carta.
Proclamaram um jejum
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e fizeram comparecer Nabot diante do povo.
Os dois homens sem escrúpulos
vieram colocar-se em frente de Nabot
e acusaram-no diante do povo, dizendo:
«Nabot amaldiçoou Deus e o rei».
Levaram-no então para fora da cidade,
apedrejaram-no e ele morreu.
Depois mandaram dizer a Jezabel:
«Nabot foi apredejado e morreu».
Ao saber que Nabot tinha sido apredejado e morto,
Jezabel foi dizer a Acab:
«Levanta-te e vai tomar posse da vinha
que Nabot de Jezrael não te quis ceder por dinheiro.
Ele já não está vivo; morreu».
Quando ouviu dizer que Nabot tinha morrido,
Acab levantou-se e desceu à vinha de Nabot de Jezrael
para tomar posse dela.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 5, 2-3.5-6.7 (R. 2b)

Refrão: Escutai, Senhor, a voz da minha súplica.

Senhor, ouvi as minhas palavras,
reparai no meu lamento.
Atendei a voz do meu clamor, ó meu Rei e meu Deus.

Vós não sois um Deus que se agrade do mal,
o perverso não tem aceitação junto de Vós,
nem os ímpios suportam o vosso olhar.

Vós detestais todos os malfeitores
e exterminais os que dizem mentiras:
o Senhor abomina os sanguinários e fraudulentos.
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Aclamação ao Evangelho

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

A vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos

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

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 5, 38-42)

«Amai os vossos inimigos»

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado».

Palavra da Salvação
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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 vinha 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 pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 12 —

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:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.
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Humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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,
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!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
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Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
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Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
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 dissestes aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja _
e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios,

sinal da nossa união convosco,
realize a unidade na Vossa Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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2.º Dia – Terça-feira

Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Luminosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – O Baptismo de Jesus no rio Jordão
Jesus, sendo Filho de Deus, juntou-se aos pecadores e quis ser baptiza-
do por João. Ouviu-se uma voz que dizia: "Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus todo o meu encanto".
Oremos ao Senhor por todas as pessoas baptizadas que formam a
nossa comunidade, para que sejam fiéis às promessas baptismais
e sejam cristãos felizes.

2.º Mistério – A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná
Jesus foi com Maria a umas bodas de casamento e a um certo momen-
to faltou o vinho. Mas por intercessão de Maria, apareceu um vinho do
bom no final da festa.
Oremos ao Senhor por todos os noivos ou recém-casados da nos-
sa comunidade paroquial, para que nunca falte no seu lar o vinho
da alegria e do amor fiel e santo.

3.º Mistério – O Anúncio do Reino de Deus
Jesus deixou a sua família e percorria as cidades da Galileia anuncian-
do a chegada do Reino e convidando à conversão, à aceitação de um
Deus que é Amor, à mudança de vida.
Oremos ao Senhor por todos os catequistas e outros mensageiros
do Evangelho, para que o façam com palavras vivas e com o teste-
munho de vida.

4.º Mistério – A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor
Jesus subiu à montanha. Aí transfigurou-se, ficando como que glorioso,
para anunciar que, depois da morte de cruz, ressuscitaria, seria glorifi-
cado.  A cruz seria passagem para a glória.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas da nossa comunidade que
estão agonizantes, para que encontrem em Cristo pascal a sua
consolação.

5.º Mistério – A Instituição da Eucaristia
Durante a última Ceia, Jesus quis perpetuar a sua presença nos sinais
do pão e do vinho, transformados no seu Corpo e Sangue. E no final
disse: "Fazei isto em memória de mim!"
Oremos ao Senhor pelos sacerdotes, sobretudo pelos que servem a
nossa comunidade, para que sintam alegria no seu ministério e
dela dêem testemunho.
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Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

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!

São João Baptista .........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel .......................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ......................................  Rogai por nós!
São João Baptista ..................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento ....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria .........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo ............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher .....................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ..................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ..........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus ............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .....................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .......................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça .........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .....................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ......................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ..............................................  Rogai por nós!
Amante da penitência ...................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias .....................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo ...............................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ..................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ..........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ...................  Intercedei por nós!
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Sede-nos propício .....................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ..........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ...................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna .....................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição ...........................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ..................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ......................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos ............................................................ Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................. Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – Todos nós hoje somos chamados a ser profetas e anunciadores de
Jesus Cristo. Somos chamados a dar este testemunho, porque acreditamos,
porque temos fé.

Se  nós, os crentes, não formos, com a nossa vida, manifestação do amor
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gratuito e salvador de Deus,  dificilmente ajudaremos os outros a acreditar e
a seguir Jesus Cristo, ainda que saibamos oferecer muita informação religio-
sa e doutrinal.

Que testemunho de fé temos dado? Como procuramos ser luz a apontar
para Cristo.

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que enviastes São João Baptista

a preparar o vosso povo para a vinda do Messias,
concedei à vossa família o dom da alegria espiritual
e guiai o coração dos fiéis
no caminho da salvação e da paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 21, 17-29)

«Fizeste pecar Israel»

Depois de Nabot de Jezrael ter sido assassinado,
por não querer vender a sua vinha ao rei Acab,
o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Elias, o tesbita, dizendo:
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«Levanta-te e vai ao encontro de Acab, rei de Israel, na Samaria.
Ele encontra-se na vinha de Nabot,
aonde foi para tomar posse dela.
Fala-lhe deste modo:
‘Assim fala o Senhor:
Mataste e agora roubas.
Por isso, assim fala o Senhor:
No mesmo local em que os cães lamberam o sangue de Nabot,
hão-de lamber também o teu’».
Acab disse a Elias:
«Conseguiste apanhar-me, ó meu inimigo».
Elias respondeu:
«Sim, apanhei-te, porque te vendeste
para fazer o que desagrada aos olhos do Senhor.
‘Farei cair a desgraça sobre ti – diz o Senhor –
acabarei com a tua descendência,
exterminarei todos os varões da casa de Acab,
escravos ou livres em Israel.
Farei à tua casa o que fiz à casa de Jeroboão, filho de Nebat,
e à casa de Baasa, filho de Aías,
porque provocaste a minha indignação e fizeste pecar Israel’.
O Senhor falou também de Jezabel, dizendo: ‘
Os cães devorarão Jezabel, junto às muralhas de Jezrael’.
Os da família de Acab que morrerem na cidade
serão devorados pelos cães
e os que morrerem no campo
serão comidos pelas aves do céu».
– Não houve ninguém que procedesse tão perversamente,
como Acab, incitado por Jezabel, sua mulher,
para fazer o mal aos olhos do Senhor.
Procedeu de modo abominável, prestando culto aos ídolos,
como faziam os amorreus,
que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel –.
Quando Acab ouviu estas palavras,
rasgou as vestes, cobriu-se de saco e jejuou.
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Dormia envolvido no saco e andava abatido.
Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, o tesbita, dizendo:
«Viste como Acab se humilhou diante de Mim?
Porque se humilhou na minha presença,
não o castigarei durante a sua vida,
mas no tempo do seu filho
farei cair a desgraça sobre a sua casa».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
 Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.11 e 16 (R. cf. 3a)

Refrão: Tende compaixão de nós, Senhor,
porque somos pecadores.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.

Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós,
e fiz o mal diante dos vossos olhos.

Desviai o vosso rosto das minhas faltas
e purificai-me de todos os meus pecados.
Meu Deus e meu Salvador,
livrai-me do sangue derramado
e a minha língua proclamará a vossa justiça.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 13, 34)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:

amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 5, 43-48)

«Amai os vossos inimigos»
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito».

Palavra da Salvação.

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 vinha 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. – Senhor nosso Deus,

que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma.
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:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
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pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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 agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
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confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
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 dissestes aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja _
e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

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

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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

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

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

Pres. – Fazei, Senhor,
que a sagrada comunhão nos vossos mistérios,
sinal da nossa união convosco,
realize a unidade na Vossa Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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3.º Dia – Quarta-feira

Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Gloriosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – A Ressurreição de Jesus
A ressurreição de Jesus não termina nele. O Espírito Santo, que jorra
do Senhor ressuscitado, desce continuamente e coloca a Igreja, e cada
um de nós, sob o sinal de Jesus Cristo: cruz e glória, morte e ressurrei-
ção.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas que vivem sem acreditar
na ressurreição, para que voltem ao caminho que Jesus nos indica
e encontrem novo sentido para a vida.

2.º Mistério – A Ascensão de Jesus ao Céu
Jesus não se vai embora. Ele apenas deixa de ser visível no Seu corpo.
Esta é, pois, a maravilha da ascensão. Não nos deixa órfãos, mas insta-
la-se definitivamente no meio de nós com outras presenças.
Oremos ao Senhor por todos os que vivem isolados, para que en-
contrem, através da nossa oração, o conforto da presença amoro-
sa de Deus.

3.º Mistério – A descida do Espírito Santo Maria e os Apóstolos
O Espírito Santo é enviado sobre a Igreja no seu todo, e cada um de nós
recebe-o na medida em que participa na oração e na missão da Igreja.
Ele age tanto mais pessoalmente, quanto mais uma pessoa se coloca à
disposição do desígnio salvador de Deus.
Oremos ao Senhor por todos os que este ano celebram o Sacra-
mento da Confirmação, para que, recebendo o Espírito Santo, se
deixem conduzir por Ele nos caminhos da vida.

4.º Mistério – A Assunção de Nossa Senhora ao Céu
Maria foi, neste mundo, o tabernáculo de Cristo.
"O tabernáculo de Cristo – dizia Santo Agostinho – é digno de estar
onde está o próprio Cristo." Por isso, também Ela é elevada ao Céu.
Oremos ao Senhor por todos nós, para que também sejamos
tabernáculos de Cristo na sociedade em que vivemos.

5.º Mistério – A coroação da Virgem como Rainha e Mãe
Maria quis ser sempre a humilde serva, a colaboradora disponível para
quanto o Senhor lhe quisesse pedir. E é precisamente por isso que,
agora, é elevada, como única, acima de todos os seres humanos.
Oremos ao Senhor para que na nossa comunidade suscite em to-
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dos a vontade de servir como Maria.
Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-

nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.
Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

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!

São João Baptista .........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel .......................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ......................................  Rogai por nós!
São João Baptista ..................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento ....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria .........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo ............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher .....................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ..................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ..........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus ............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .....................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .......................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça .........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .....................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ......................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ..............................................  Rogai por nós!
Amante da penitência ...................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias .....................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo ...............................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ..................  Rogai por nós!
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Defensor da família e do matrimónio ..........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ...................  Intercedei por nós!
Sede-nos propício .....................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ..........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ...................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna .....................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição ...........................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ..................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ......................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos ............................................................ Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................. Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – Deus, bem o sabemos, não se apresenta aos homens com a autori-
dade dos argumentos racionalistas, mas, antes com a verdade e a autenticida-
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de que emana da vida dos crentes que sabem amar de maneira efectiva e
incondicional todas as pessoas que se cruzam na nossa vida por isso, o melhor
e mais credível testemunho que podemos dar de Deus é o amor pois este é o
único que pode mostrar e revelar a verdade de um Deus que, em Si mesmo,
é Amor, como bem definiu João Baptista.

Este testemunho do amor de Deus soube São João Baptista dar de forma
exemplar. Ele sabia que não era a Luz que vinha ao mundo senão que era a
indicação para essa Luz que é o próprio Deus que se faz próximo de nós em
Jesus. Ele sabia plenamente que depois de si viria aquele que baptiza no
Espírito e no fogo, como nos disse na sua pregação.

São João Baptista foi totalmente testemunha. O Evangelho diz dele: não
era a luz verdadeira, mas vinha para dar testemunho da luz (cf. Jo 1, 6) e, de
fato, deu esse testemunho (cf. Jo, 1, 15).

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que enviastes São João Baptista

a preparar o vosso povo para a vinda do Messias,
concedei à vossa família o dom da alegria espiritual
e guiai o coração dos fiéis
no caminho da salvação e da paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Leitura do Segundo Livro dos Reis (2 Reis 2, 1.6-14)

«Apareceu um carro de fogo e Elias subiu para o céu»

Naqueles dias,
quando o Senhor quis levar o profeta Elias para o céu,
Elias e Eliseu partiram de Gálgala.
Quando chegaram a Jericó, Elias disse a Eliseu:
«Fica aqui, porque o Senhor envia-me ao Jordão».
Eliseu respondeu-lhe:
«Tão certo como o Senhor estar vivo e tu também, não te deixarei».
E os dois seguiram juntos.
Seguiram-nos cinquenta dos discípulos dos profetas,
que ficaram parados a certa distância,
enquanto Elias e Eliseu se detinham na margem do Jordão.
Então Elias tomou o seu manto e enrolou-o,
bateu com ele nas águas, que se apartaram para um e outro lado,
e ambos passaram a pé enxuto.
Depois de terem atravessado, Elias disse a Eliseu:
«Pede-me o que quiseres,
antes que eu seja arrebatado para longe de ti».
Eliseu respondeu:
«Possa eu herdar uma dupla porção do teu espírito».
Elias disse: «Pedes uma coisa difícil.
Contudo, se me vires quando eu for arrebatado para longe de ti,
terás o que pedes. Mas se não me vires, não o terás».
Continuavam eles o seu caminho a conversar,
quando um carro de fogo, com dois cavalos também de fogo,
os separou um do outro;
e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Eliseu, ao vê-lo, exclamava:
«Meu pai, meu pai! Carro e condutor de Israel!».
Quando deixou de o ver,
tomou a sua túnica e rasgou-a em duas partes.
Apanhou o manto que tinha caído a Elias
e voltou para a margem do Jordão.
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Com o manto que tinha caído a Elias,
bateu nas águas, mas elas não se dividiram.
Então Eliseu disse:
«Onde está o Senhor, o Deus de Elias?».
Tornou a bater nas águas,
que se apartaram para um e outro lado,
e Eliseu passou para a outra margem

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
 Salmo 30 (31), 20.21.24 (R. 25)

Refrão: Tende coragem e animai-vos,
vós todos que esperais no Senhor.

Como é grande, Senhor, a vossa bondade,
que tendes reservada para os que Vos temem!
À vista dos homens Vós a concedeis
àqueles que em Vós confiam.

Ao abrigo da vossa face Vós os defendeis
das maquinações dos homens;
no vosso tabernáculo Vós os escondeis
das línguas provocadoras.

Amai o Senhor,
vós todos os seus fiéis.
O Senhor defende os que Lhe são fiéis,
mas castiga com rigor os orgulhosos.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 23)

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

e alguém Me ama, guardará a minha palavra;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 6, 1-6.16-18)

«Teu Pai, que vê no que está oculto, te dará a recompensa»
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras
diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis nenhuma recompensa
do vosso Pai que está nos Céus.
Assim, quando deres esmola,
não toques a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas,
para serem louvados pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Quando deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola fique em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Quando rezardes, não sejais como os hipócritas,
porque eles gostam de orar de pé,
nas sinagogas e nas esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando rezares,
entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio,
como os hipócritas, que desfiguram o rosto,
para mostrarem aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto,
para que os homens não percebam que jejuas,
mas apenas o teu Pai, que está presente no que é oculto;
e teu Pai, que vê o que está oculto,
te dará a recompensa».

Palavra da Salvação.
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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 vinha 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 pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma.
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:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.
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Humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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,
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!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
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Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
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Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
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 dissestes aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja _
e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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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.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios,

sinal da nossa união convosco,
realize a unidade na Vossa Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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5.º Dia – Quinta-feira

Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Gozosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – A anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora.
Ao saudar a Virgem Maria, no momento da Anunciação, o Anjo disse-
lhe: “Alegra-te, ó cheia de graça.”
A Virgem Maria é um produto da graça divina. Foi repleta de graça,
porque Deus queria realizar, nela e por meio dela, a coisa mais bonita,
mais prodigiosa que alguma vez se viu: a encarnação do seu Filho.
Uma vez esclarecida a pretensão de Deus, Maria declarou-se escrava
do Senhor, inteiramente às ordens: Eis a serva do Senhor, faça-se em
mim segundo a tua palavra. É o Espírito Santo que age e realiza à
vontade, porque a Deus nada é impossível.
Peçamos à Virgem Maria que nos ensine a colaborar com O espírito
Santo para que em nós se realize as maravilhas do Senhor.

2.º Mistério – A visita de Maria Santíssima à sua prima S.ta Isabel.
De visitada pelo Anjo, tomou-se visitadora. Pertence à natureza de Maria
visitar. Visita-nos nas nossas necessidades mais urgentes, mais
quotidianas, mais «domésticas». Marca presença na nossa vida, porque
ela vê, preocupa-se, intervém.
Hoje devemos ser nós os pés e as mãos da Virgem Maria. Deus impele-
nos a sair de nós próprios e a «visitar» a quem precisa, a fim de
partilharmos a sua dor e alegria, fazermos sentir a nossa presença, o
nosso apoio, o nosso carinho.
Ainda que nem sempre nos dêmos conta, levamos connosco a presença
escondida de Jesus.
Rezemos pedindo que todos os cristãos sejam alegres visitadores
junto dos que mais precisam de consolação e amor.

3.º Mistério – O nascimento de Jesus em Belém.
Jesus nasceu em Belém e, ao apertá-lo pela primeira vez nos braços, a
Virgem Maria tinha plena consciência de que o não gerou com as suas
próprias forças, mas que o recebeu como um puro dom. Não devia
aquele bebé a nenhum marido humano, mas unicamente a Deus. O seu
Filho, como pessoa, não só foi criado directamente de maneira divina,
mas é Ele próprio de natureza divina.
«Rejubile então o justo, rejubile o pecador...» «Não pode haver tristeza
quando nasce a Vida.»
Rezemos para que todas as famílias aceitem de Deus os filhos que
geraram e agradeçam o dom da vida de que só Deus é Senhor.
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4.º Mistério – A apresentação do menino Jesus no templo de Jerusalém
e a purificação de Nossa Senhora.
O Menino é apresentado no templo e recebe o nome próprio: Jesus, que
significa «Deus salva».
Movido e alumiado pelo Espírito Santo, o velho Simeão reconhece naquela
criança o Messias esperado, o Salvador, não apenas de Israel mas do
mundo inteiro, a «Luz dos povos», Tomando Jesus nos braços, como
Simeão, até a hora da nossa morte será fácil. Antes, porém, importa
viver e trabalhar com a mesma ânsia de acolhermos a Salvação de
Deus; então desempenharemos as funções que desempenhamos,
pequenas ou grandes, de maneira a podermos deixá-las com serenidade.
Durante o nosso peregrinar e depois deste desterro, peçamos à
Virgem da Apresentação, que nos mostre Jesus, o fruto bendito do
seu ventre, de quem João Baptista foi o Percursor.

5.º Mistério – A perda e o encontro do menino Jesus no templo de
Jerusalém entre os doutores da Lei.
Aos doze anos, Jesus ficou no templo de Jerusalém, sem Maria e José
darem conta. Ao cabo de três dias, aflitos, lá o encontraram.
E, também nessa altura, Jesus dirá que a vontade de Deus pode levar
um discípulo, cada um de nós, a deixar pai, mãe, irmãos, a terra natal, os
haveres, tudo. A vontade de Deus exige desapego, renúncia,
disponibilidade, sacrifício, cruz.
Maria é o exemplo de como havemos de caminhar pela vida fora,
especialmente quando tudo nos parece escuro como a noite...
Peçamos à Mãe que caminhe sempre connosco e que, nas horas
difíceis da noite escura no carregue ao seu colo.

Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

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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São João Baptista .........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel .......................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ......................................  Rogai por nós!
São João Baptista ..................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento ....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria .........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo ............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher .....................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ..................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ..........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus ............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .....................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .......................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça .........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .....................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ......................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ..............................................  Rogai por nós!
Amante da penitência ...................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias .....................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo ...............................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ..................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ..........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ...................  Intercedei por nós!

Sede-nos propício .....................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ..........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ...................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna .....................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição ...........................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ..................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ......................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ........................................  Ouvi-nos Senhor.
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Cristo, ouvi-nos ............................................................ Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................. Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – O sábio, que deixou o livro donde é tirada a 1.ª leitura da missa de
hoje, celebra, quase como num poema, a excelsa figura de Elias, deixando
ainda uma rápida alusão a Eliseu. Aí se vê que, no próprio Antigo Testamento,
os homens que viviam da sabedoria gostavam de contemplar as grandes figu-
ras do seu passado como homens de Deus que tinham sido. Assim, eles tam-
bém nos ensinam a olhar para aqueles que a Igreja nos apresenta como jus-
tos, os Santos. Entre estes, S. João Baptista

O testemunho do amor de Deus soube São João Baptista dar de forma
exemplar. Ele sabia que não era a Luz que vinha ao mundo senão que era a
indicação para essa Luz que é o próprio Deus que se faz próximo de nós em
Jesus. Ele sabia plenamente que depois de si viria aquele que baptiza no
Espírito e no fogo, como nos disse na sua pregação.
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São João Baptista foi totalmente testemunha. O Evangelho diz dele: não
era a luz verdadeira, mas vinha para dar testemunho da luz (cf. Jo 1, 6) e, de
fato, deu esse testemunho (cf. Jo, 1, 15).

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

P r es. –  Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que enviastes São João Baptista

a preparar o vosso povo para a vinda do Messias,
concedei à vossa família o dom da alegria espiritual
e guiai o coração dos fiéis
no caminho da salvação e da paz.
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 Ben Sirá (Sir 48, 1-15 (gr. 1-14))

«Elias foi envolvido pelo turbilhão e Eliseu ficou cheio do seu espírito»

O profeta Elias surgiu como um fogo
e a sua palavra queimava como um facho ardente.
Fez vir a fome sobre os homens de Israel
e no seu zelo reduziu-os a um pequeno número.
Pela palavra do Senhor fechou o céu
e três vezes fez descer o fogo.
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– Como foste admirável, Elias, pelos teus prodígios!
Quem se pode gloriar de ser como tu?
Arrancaste um homem à morte
e o livraste do Abismo pelas palavras do Altíssimo.
Tu levaste reis à ruína
e precipitaste dos seus leitos homens ilustres.
Ouviste repreensões no Sinai e decretos de castigo no Horeb.
Tu sagraste reis para punirem o mal
e profetas para te sucederem.
Foste arrebatado num turbilhão de chamas
e num carro puxado por cavalos de fogo.
Foste designado, na perspectiva dos tempos futuros,
para aplacar a ira divina antes que ela se inflamasse,
para reconciliar com os filhos o coração dos pais
e restabelecer as tribos de Jacob.
Felizes os que te viram e os que morreram no amor de Deus,
porque também nós certamente viveremos.
– Por fim, Elias foi envolvido pelo turbilhão
e Eliseu ficou cheio do seu espírito.
Nos seus dias não tremeu diante de algum príncipe
e ninguém conseguiu dominá-lo.
Nada era demasiado difícil para as suas forças
e até no sono da morte o seu corpo profetizou.
Durante a vida fez prodígios
e na morte as suas obras foram admiráveis.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
 Salmo 96 (97), 1-2.3-4.5-6.7 (R. 12a)

Refrão: Alegrai-vos, justos, no Senhor.

O Senhor é rei: exulte a terra,
rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor, nuvens e trevas;
a justiça e o direito são a base do seu trono.
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O fogo avança diante d’Ele
e devora em redor os seus inimigos.
Os seus relâmpagos iluminam o mundo,
a terra vê-os e estremece.

Derretem-se os montes como cera
diante do Senhor de toda a terra.
Os céus proclamam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória.

São confundidos os que adoram imagens
e se vangloriam dos seus ídolos;
todos os deuses se prostram diante do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Rom 8, 15bc)

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

Recebestes o Espírito de adopção filial;
nele clamamos: «Abba, ó Pai».

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

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 6, 7-15)

«Orai assim»
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando orardes, não digais muitas palavras, como os pagãos,
porque pensam que serão atendidos por falarem muito.
Não sejais como eles,
porque o vosso Pai bem sabe do que precisais,
antes de vós Lho pedirdes.
Orai assim:
‘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’.
Porque se perdoardes aos homens as suas faltas,
também o vosso Pai celeste vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens,
também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas».

Palavra da Salvação.

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 vinha 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.



— 54 —

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,

que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma.
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:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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,
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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
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Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
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 dissestes aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja _
e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

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

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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

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

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios,

sinal da nossa união convosco,
realize a unidade na Vossa Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

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

Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios da vida de S. João
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – O anúncio do anjo a Zacarias
Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus, no
turno da sua classe, coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar no Santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a
assembleia do povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora em
oração.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incen-
so. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o
Anjo disse-lhe:
«Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida.
Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João.
Será para ti motivo de grande alegria e muitos hão-de alegrar-se com o
seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas que nossa comunidade, à
semelhança de Zacarias,servem a Deus nos mais variados servi-
ços da Igreja.

2.º Mistério – A exultação de alegria no seio de Isabel
Naqueles dias,  Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente
para a montanha, em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no
seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
Oremos ao Senhor por todos aqueles que também hoje são para
nós motivo de alegria: os nossos pais, os nossos professores, os
nossos catequistas... todos os nossos amigos

3.º Mistério – O nascimento de João Baptista
Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho.
Os seus vizinhos e parentes souberam  que o Senhor lhe tinha feito tão
grande benefício e congratularam-se com ela.
Oremos ao Senhor por todas as crianças que nasceram nestes dias
para que sejam a legria das suas famílias. Rezemos também por
todas aquelas que poderiam ter nascido, mas o egoísmo dos ho-
mens o não permitiu.
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4.º Mistério – A Circuncisão e o nome de João Baptista
Oito dias depois de Isabel dar à luz, vieram circuncidar o menino e
queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse:
«Não, Ele vai chamar-se João».
Disseram-lhe:
«Não há ninguém da tua família que tenha esse nome».
Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o meni-
no se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu:
«O seu nome é João».
Todos ficaram admirados.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas da nossa comunidade
que, com o seu testemunho cristão, honram o nome da mesma co-
munidade.
Rezemos também por todos aqueles que, pelo mundo além, levam o
bom nome de Esposende aos outros povos: os emigrantes.

5.º Mistério – A Missão de João Baptista
Apareceu um homem, enviado por Deus, que se chamava João.
Este vinha como testemunha, para dar testemunho da Luz e todos cre-
rem por meio dele.
Ele não era a Luz, mas vinha para dar testemunho da Luz.
João deu testemunho dele ao clamar:
«Este era aquele de quem eu disse:
'O que vem depois de mim passou-me à frente, porque existia antes de
mim.'» (Jo 1, 6-8. 15)
Oremos ao Senhor po todos quantos hoje continuam a dar teste-
munho da Luz que é Cristo, para que o seu testemunho, por pala-
vras e obras, nos encaminhem sempre para a felicidade eterna.

Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…

Pres. – Salve Rainha…
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Ladainha de São João Baptista

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!

São João Baptista .........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel .......................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ......................................  Rogai por nós!
São João Baptista ..................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento ....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria .........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo ............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher .....................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ..................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ..........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus ............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .....................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .......................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça .........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .....................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ......................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ..............................................  Rogai por nós!
Amante da penitência ...................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias .....................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo ...............................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ..................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ..........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ...................  Intercedei por nós!

Sede-nos propício .....................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ..........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ...................  Ouvi-nos Senhor.
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Para que nos livreis da morte eterna .....................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição ...........................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ..................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ......................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos ............................................................ Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................. Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – João Baptista é o único santo, com a Virgem Maria, de quem a
Liturgia celebra o nascimento para a terra. Isso deve-se certamente, à mis-
são única, que, na História da Salvação, foi confiada a este homem, santifica-
do, no seio de sua mãe, pela presença do Salvador, que mais tarde, dele fará
um belo elogio (Lc. 7, 28).
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Anel de ligação entre a Antiga e a Nova Aliança, João foi acima de tudo, o
enviado de Deus, uma testemunha fiel da Luz, aquele que anunciou Cristo e o
apresentou ao mundo. Profeta por excelência, a ponto de não ser senão uma
«Voz» de Deus, ele é o Precursor imediato de Cristo: vai à Sua frente, apon-
tando, com a sua palavra e com o exemplo da sua vida, as condições neces-
sários para se conseguir a Salvação.

A Solenidade do Precursor é um convite para que conheçamos a Cristo, Sol
que nos vem visitar na Eucaristia, e dêmos testemunho d’Ele, com o ardor, o
desinteresse e a generosidade de João Baptista.

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que enviastes São João Baptista

a preparar o vosso povo para a vinda do Messias,
concedei à vossa família o dom da alegria espiritual
e guiai o coração dos fiéis
no caminho da salvação e da paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Leitura do Segundo Livro dos Reis (2 Reis 11, 1-4.9-18.20)

«Sagraram rei Joás e bradaram:‘Viva o rei!’»

Naqueles dias, Atalia, mãe do rei Ocozias,
ao saber que o filho morrera,
mandou matar todos os descendentes do rei.
Mas Josebá, filha do rei Jorão e irmã de Ocozias,
tomou Joás, filho de Ocozias,
e tirou-o secretamente do meio dos filhos do rei,
que estavam a ser executados,
para o esconder com a ama no dormitório do templo.
Assim o furtaram aos olhos de Atalia e ele escapou à morte.
Ficou no templo do Senhor, com Josebá,
escondido pelo espaço de seis anos,
enquanto Atalia reinava no país.
No sétimo ano, o sacerdote Joiadá
convocou os oficiais dos mercenários e dos guardas
e mandou-os vir à sua presença no templo do Senhor.
Estabeleceu um acordo com eles,
fê-los prestar juramento e mostrou-lhes o filho do rei.
Os oficiais fizeram tudo o que lhes ordenara o sacerdote Joiadá.
Cada um tomou consigo os seus homens,
tanto os que entravam em serviço no sábado,
como aqueles que o terminavam nesse dia;
e vieram ter com o sacerdote Joiadá.
O sacerdote entregou-lhes as lanças e os escudos do rei David,
que estavam no templo do Senhor.
Os guardas postaram-se, com as armas na mão,
desde o lado sul até ao lado norte do templo,
rodeando o altar e o templo, para protegerem o rei.
Então Joiadá mandou que trouxessem o filho do rei
e impôs-lhe o diadema e as insígnias reais.
Proclamaram-no rei e deram-lhe a unção; d
epois bateram palmas e aclamaram:
«Viva o rei!».
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Ao ouvir os clamores populares,
Atalia dirigiu-se ao encontro do povo no templo do Senhor.
Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume,
os chefes e os tocadores de trombeta junto do rei
e todo o povo exultando de alegria, ao som das trombetas,
Atalia rasgou as vestes e gritou:
«Traição! Traição!».
O sacerdote Joiadá ordenou então aos oficiais das tropas:
«Levai-a para fora por entre as fileiras
e, se alguém tentar segui-la, matai-o à espada».
O sacerdote, de facto, já tinha dito:
«Não deve ser morta no templo do Senhor».
Lançaram as mãos sobre ela, l
evaram-na para o palácio real, pela porta dos cavalos,
e ali a mataram.
Joiadá concluiu uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo,
pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor.
Concluiu também uma aliança entre o rei e o povo.
Então toda a gente do país foi ao templo de Baal e demoliu-o:
quebraram completamente os altares e as imagens
e mataram, diante dos altares, Matã, sacerdote de Baal.
Em seguida, Joiadá colocou sentinelas no templo do Senhor.
Todo o povo exultava de alegria e a cidade ficou em paz.
Entretanto, Atalia tinha sido morta à espada no palácio real.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
 Salmo 30 (31), 20.21.24 (R. 25)

Refrão: O Senhor escolheu Sião para Sua morada.

O Senhor fez um juramento a David
e não voltará atrás:
«Colocarei no teu trono
um descendente da tua família».
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«Se os teus filhos guardarem a minha aliança
e forem fiéis às ordens que lhes dei,
também os seus filhos
se sentarão para sempre no teu trono».

O Senhor escolheu Sião,
preferiu-a para sua morada:
«É este para sempre o lugar do meu repouso,
aqui habitarei, porque o escolhi».

«Darei a David um poderoso descendente
e farei brilhar uma luz para o meu Ungido.
Cobrirei de confusão os seus inimigos,
mas sobre ele farei resplandecer o diadema».

Aclamação ao Evangelho
(Mt 5, 3)

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

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

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

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 6, 19-23)

«Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração»

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Não acumuleis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem os destroem
e os ladrões os assaltam e roubam.
Acumulai tesouros no Céu,
onde a traça e a ferrugem não os destroem
e os ladrões não os assaltam nem roubam.
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Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.
A lâmpada do teu corpo são os olhos.
Se o teu olhar for límpido,
todo o teu corpo ficará iluminado.
Mas se o teu olhar for mau,
todo o teu corpo andará nas trevas.
E se a luz que há em ti são trevas, c
omo serão grandes essas trevas!».

Palavra da Salvação.

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 vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,

que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar
dais ao homem o alimento que o sustenta
e o sacramento que o renova,
fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma.
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:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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,
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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
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Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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 de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
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 dissestes aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja _
e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

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

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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

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

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor,

que a sagrada comunhão nos vossos mistérios,
sinal da nossa união convosco,
realize a unidade na Vossa Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

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

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

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




