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V Domingo da Páscoa
Ano A

Jesus, é o Caminho
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V Domingo da Páscoa
(Mandamento Novo: o caminho da Igreja)

1.ª Leit. – Act 6, 1-7; 
Salmo – Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 4-9;
Evangelho – Jo 14, 1-12.

A liturgia deste domingo convida-nos a reflectir sobre a Igreja – a comu-
nidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o “caminho” de Jesus, 
dando testemunho do projecto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor 
aos homens.

A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a “família 
de Deus” (Igreja): é uma comunidade santa, embora formada por homens peca-
dores; é uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas onde o serviço da 
autoridade é exercido no diálogo com os irmãos; é uma comunidade de servidores, 
que recebem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos irmãos; e é uma 
comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito e que recebe do Espírito 
a força de ser testemunha de Jesus na história.

A segunda leitura também se refere à Igreja: chama-lhe “templo espiritu-
al”, do qual Cristo é a “pedra angular” e os cristãos “pedras vivas”. Essa Igreja é 
formada por um “povo sacerdotal”, cuja missão é oferecer a Deus o verdadeiro 
culto: uma vida vivida na obediência aos planos do Pai e no amor incondicional 
aos irmãos.

O Evangelho define a Igreja: é a comunidade dos discípulos que seguem 
o “caminho” de Jesus – “caminho” de obediência ao Pai e de dom da vida aos 
irmãos. Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se 
Homens Novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de 
Deus – a família do Pai, do Filho e do Espírito.
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Ritos Iniciais

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

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado,
 o amor do Pai
 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
 Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
 reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso
 e a vós, irmãos,
 que pequei muitas vezes
 por pensamentos e palavras, actos e omissões,
 por minha culpa, minha tão grande culpa.
 E peço à Virgem Maria,
 aos Anjos e Santos,
 e a vós, irmãos,
 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,
 que nos enviastes o Salvador
	 e	nos	fizestes	vossos	filhos	adoptivos,
 atendei com paternal bondade as nossas súplicas
 e concedei que, pela nossa fé em Cristo,
 alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos    (Actos 6, 1-7)

«Escolheram sete homens cheios do Espírito Santo...»

Naqueles dias,
aumentando o número dos discípulos,
os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus,
porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas.
Então os Doze convocaram a assembleia dos discípulos
e disseram:
«Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus
para servirmos às mesas.
Escolhei entre vós, irmãos,
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria
para	lhes	confiarmos	esse	cargo.
Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente
à oração e ao ministério da palavra».
A proposta agradou a toda a assembleia;
e escolheram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo,



— 218 —

Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos aos Apóstolos
e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles.
A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais;
o número dos discípulos
aumentava consideravelmente em Jerusalém
e submetia-se à fé também grande número de sacerdotes.
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22)

Refrão: Esperamos, Senhor, na Vossa misericórdia.
 Que ela venha sobre nós.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-1’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.

A palavra do Senhor é recta,
da	fidelidade	nascem	as	suas	obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
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Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro  (1 Pedro 2, 4-9)

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real»

Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura:
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa;
e	quem	nela	puser	a	sua	confiança	não	será	confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém,
«a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra,
à qual foram destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas
para a sua luz admirável.
     Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
  ninguém vai ao Pai senão por mim.

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

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 14, 1-12)

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Não se perturbe o vosso coração.
Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim.
Em casa de meu Pai há muitas moradas;
se assim não fosse, Eu vo-lo teria dito.
Vou preparar-vos um lugar
e virei novamente para vos levar comigo,
para que, onde Eu estou, estejais vós também.
Para onde Eu vou, conheceis o caminho».
Disse-Lhe Tomé:
«Senhor, não sabemos para onde vais:
como podemos conhecer o caminho?»
Respondeu-lhe Jesus:
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Mim.
Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai.
Mas desde agora já O conheceis e já O vistes».
Disse-Lhe Filipe:
«Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta».
Respondeu-lhe Jesus:
«Há tanto tempo que estou convosco
e não Me conheces, Filipe?
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Quem Me vê, vê o Pai.
Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?
Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim?
As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio;
mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras.
Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim;
acreditai ao menos pelas minhas obras.
Em verdade, em verdade vos digo:
quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço
e fará ainda maiores que estas,
porque Eu vou para o Pai».
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Neste quinto Domingo do Tempo da Pascal, elevemos o olhar para o Ressus-
citado; deixemo-nos tomar pela sua palavra: «Não se perturbe o vosso coração. 
Se acreditais em Deus, acreditai também em mim!» Estejamos atentos: estas 
não são palavras ditas ao vento, para ninguém! São palavras, são exortação 
para nós, cristãos de agora; palavras para cada um de nós e para nós todos, 
palavras verdadeiramente provocantes! No mundo complexo, numa realidade 
plena de desafios, na nossa vida pessoal tantas vezes sofrida, tantas vezes fe-
rida, cheia de tantas contradições e desafios, o Senhor olha-nos, estende-nos 
as mãos, abre-nos o coração e enche-nos de serenidade e confiança: «Não se 
perturbe o vosso coração!»

Pensemos nos desafios dos tempos atuais: o desafio de crer e testemunhar 
o Senhor em situações tão cheias de promessas, mas também tão confusas... 
O Senhor insiste: «Acreditais em Deus, acreditai também em mim!» Ter fé 
em Cristo! Eis o desafio para nós! Ontem, como hoje, é necessário proclamar 
a nossa fé n’Ele, a nossa entrega a Ele, a nossa certeza de que Ele pode dar 
um novo sentido à nossa existência. E porquê? Não seria loucura, alienação, 
infantilidade, confiar assim, de modo tão absoluto, em alguém? Porque apos-
tar toda a vida em Jesus e só em Jesus? Porque não um pouquinho de Buda, 
um pouquinho de Maomé, um pouquinho de Dalai Lama, um pouquinho de 
esoterismo, um pouquinho mais de consumismo e outro tantinho de rédeas 
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soltas aos nossos instintos? Porque só Cristo? Porque absolutizar Jesus? 
A resposta, que é surpreendente, é dada por Ele próprio. Escutemo-la: «Eu 

sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim!» 
É precisamente neste mundo de tantos desafios e de tantos caminhos, que o 
Senhor Jesus nos diz: Eu sou o Caminho! Nestes tempos de tantas verdades, 
Ele proclama: Eu sou a Verdade! Neste mundo que nos tenta, oferecendo vida 
onde não há vida verdadeira, Jesus anuncia: Eu sou a Vida! De facto, ele não 
é simplesmente um profeta, um sábio, não é alguém a quem podemos admirar 
e seguir ao lado de outros personagens igualmente ilustres! Jesus apresenta-
se-nos como aquele que vem de Deus e é o único que nos pode revelar de 
modo pleno, de modo claro e conclusivo, o caminho para Deus! Mais ainda: 
Aquele que é o nosso Caminho é também a nossa única Verdade e a nossa 
única e verdadeira Vida!

É diante d’Ele que temos sempre que nos decidir, que somos chamados a 
dar um rumo à nossa existência e à existência da sociedade, da família, das 
relações sociais, do mundo. O Santo Padre Bento XVI dizia, pouco antes de 
sua eleição, que o mundo tem tantas e tantas medidas para avaliar o bem e 
o mal, o certo e o errado... E ele advertia: a nossa medida é Cristo!  Ele é a 
nossa medida porque é o único Caminho, a única Verdade, a única Vida! O 
que o Sucessor de Pedro quis dizer, o próprio Apóstolo Pedro nos afirma na 
segunda leitura da Missa de hoje: «Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra 
viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. 
Por isso se lê na Escritura: “Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida 
e preciosa; e quem nela puser a sua confiança não será confundido”. Honra, 
portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, “a pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra 
de escândalo”». Não há como escapar: diante de Cristo, é necessária uma 
escolha, uma decisão! Aqui não se tem nada a ver com o ser conservador ou 
progressista, optimista ou pessimista! Aqui tem-se a ver com a experiência 
tremenda de Deus que entregou o Seu Filho ao mundo para ser nossa Vida 
e Caminho e os homens rejeitaram-n’O. Ora, é diante de Cristo, Caminho, 
Verdade e Vida que a nossa existência será julgada, que o mundo será exami-
nado! E, no entanto, Ele será sempre sinal de contradição e pedra de tropeço...  
Alguns iludem-se, pensando numa Igreja que faça o jogo da moda, que diga 
amém a um modo de pensar, agir e viver estranho ao Evangelho! Que enga-
no tão grande! A renovação da Igreja está em voltar sempre a Cristo e n’Ele 
reencontrar-se sempre, retomando o vigor, como de uma fonte puríssima! O 
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verdadeiro serviço à humanidade e ao mundo é apresentar o Cristo e n’Ele 
colocar toda a esperança!

«Não se perturbe o vosso coração!» – Já nos inícios da Igreja havia tensões, 
desafios, dificuldades externas e internas. Pois bem, já ali o Senhor dizia aos 
cristãos: «Não se perturbe o vosso coração!» Já ali lhes garantia a grandeza 
do amor do Pai: «na casa do meu Pai há muitas moradas!» E já ali, entre as 
consolações de Deus e as provações da vida, «a Palavra do Senhor espalhava-
se». Portanto, não tenhamos medo de colocar toda a nossa confiança no Senhor; 
não hesitemos em procurar de todo o coração seguir os passos do Senhor Jesus! 
A oração inicial da Missa de hoje exprimiu muito bem o que espera o cristão, 
ao colocar no Senhor a sua existência. Rezavamos: «Senhor, nosso Deus, 
concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade 
e a herança eterna» – Eis o que buscamos, o que esperamos, o que temos a 
certeza de alcançar: a liberdade verdadeira e a herança eterna! Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs: 
 Oremos com toda a nossa alma
 a Deus Pai, que de nós fez o seu povo,
 e por intercessão do seu Filho Jesus Cristo,
 que leva até ao Céu as nossas preces,
 peçamos pela Igreja e pelo mundo,
 dizendo com alegri:
   «Abençoai, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pelos pastores e pelos fiéis da santa Igreja,
 para que sigam a Jesus ressuscitado,
 caminho para o Pai, verdade e vida,
 oremos, irmãos.

2. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos,
 para que o façam com espírito fraterno
 e estejam atentos às carências dos mais pobres,
 oremos, irmãos.
3. Pelos cristãos perturbados e abatidos,
 para que creiam em Deus Pai e no seu Reino,
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 e nas promessas de vida eterna do Evangelho,
 oremos, irmãos.

4. Por aqueles que o mundo põe de parte,
 as viúvas, os idosos e os que já não produzem
 para que se olhe para eles como pessoas,
 oremos, irmãos.

5. Por todos nós e pelos outros paroquianos,
 para que o Espírito nos torne pedras vivas
 deste templo que é a santa Igreja,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
 que em vosso Filho nos mostrastes o caminho
 para chegarmos até Vós e em Vós vivermos,
 dai-nos a graça de sermos pedras vivas
 na construção do Reino inaugurado
 na manhã da sua santa Páscoa.
 Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
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 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, pela admirável permuta de dons neste sacrifício,
 nos fazeis participar na comunhão convosco,
 único e sumo bem,
 concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade,
 dêmos testemunho dela na prática das boas obras.
 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,
 por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
 por Jesus Cristo, vosso Filho,
 a vossa imagem na nossa carne de humanidade.
 N’Ele, nos chamais das trevas à verdadeira luz.
 Ele é o Caminho que dá sentido à nossa vida.
 Ele é a Verdade que orienta 
	 a	nossa	procura	de	infinito	e	de	felicidade.
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 Ele é a Vida que dá sentido à nossa morte.
 Ele é o olhar que nos mostra 
 nos outros a vossa imagem
 e as pedras vivas para a construção do vosso povo.
 Ele é o amor, que faz de todos nós 
	 vossos	filhos	e	vossos	herdeiros.
 É por isso que, animados pelo seu Espírito,
 em união com a vossa Igreja sobre aterra
 e a vossa Igreja celeste, 
 queremos proclamar os vossos louvores,  
 cantando a uma só voz:

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
 Deus, amigo dos homens,
 que sempre os acompanhais no seu caminho.
 Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
 que está presente no meio de nós
 quando nos reunimos no seu amor
 e, como outrora aos discípulos de Emaús,
 Ele nos explica o sentido da Escritura
 e nos reparte o pão da vida.
 Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
 enviai o vosso Espírito Santo,
	 para	que	santifique	este	pão	e	este	vinho,
 de modo que se convertam para nós
 no Corpo e Sangue ✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

 Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
 tomou o pão, abençoou-o, partiu-o
 e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
 Tomai, Todos, e comei: 
 isTo é o meu corpo, 
 que será enTregue por vós. 
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 De igual modo, depois da Ceia,
 tomou o cálice
 e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:
 Tomai, Todos, e bebei: 
 esTe é o cálice do meu sangue, 
 o sangue da nova e eTerna aliança, 
 que será derramado por vós e por Todos,
 para remissão dos pecados. 
 Fazei isTo em memória de mim. 
Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!
Pres. – Pai santo, celebrando o memorial de Cristo, 
 vosso Filho, nosso Salvador,
 que pela sua paixão e morte na cruz
	 fizeste	entrar	na	glória	de	ressurreição
	 e	glorificastes,	sentando-O	à	vossa	direita,
 anunciamos a obra do vosso amor,
 enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
 e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

 Olhai para a oblação da vossa Igreja,
 na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
 como nos foi deixado,
 para que, pelo Espírito do vosso amor,
 sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
 entre os membros do vosso Filho,
 cujo Corpo e Sangue comungámos.

 Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
 em comunhão com o nosso Papa Bento XVI 
 e o nosso Arcebispo Jorge,
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 com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
 e todo o povo por Vós resgatado.
 Abri os olhos do nosso coração
 às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
 inspirai as nossas palavras e obras
 para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
 e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
 segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.
 Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
 da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
 para que em todos os homens 
 se renove a esperança do mundo novo.
 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que morreram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
 admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
 e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

 E também a nós,
 a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
 recebei-nos na morada eterna,
 onde viveremos sempre convosco
 e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
 com os Apóstolos e os Mártires
 e em comunhão com todos os Santos,
	 Vos	louvaremos	e	glorificaremos.
 Por Jesus Cristo, vosso Filho.
  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
  a Vós, Deus Pai todo-poderoso, 
  na unidade do Espírito Santo, 
  toda a honra e toda a glória 
  agora e para sempre. 
R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
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 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.

  O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
  perdoai-nos as nossas ofensas,
  assim como nós perdoamos
  a quem nos tem ofendido;
  e não nos deixeis cair em tentação; 
  mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
 e de todo o egoísmo,
 que nos isola no nosso pequeno mundo;
 livrai-nos do orgulho que despreza os outros,
 até ao ponto de sermos injustos para com eles.
 Dai-nos sentimentos de respeito,
 de compreensão, de estima e amizade para com todos,
 enquanto esperamos a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
 Vós traçais para os Vossos discípulos
 os caminhos que os levam ao Pai, para O louvarem;
 e aos homens,
 para os amarem, servirem e viverem na Vossa paz.
 Mostrai-nos os Vosso ros,
 e poderemos reunir-nos à Vossa volta,
 como pedras vivas da Vossa Igreja,
 como é da Vossa vontade. 
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu. 
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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,
  dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
 para o Banquete do Senhor. 
 Eis o Cordeiro de Deus, 
 que tira o pecado do mundo.
Todos – Senhor, eu não sou digno 
 de que entreis na minha morada,
 mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Protegei, Senhor, o vosso povo
 que saciastes nestes divinos mistérios
 e fazei-nos passar da antiga condição do pecado
 à vida nova da graça.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amén.

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

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
 e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.
R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
 vos renovou para a vida eterna,
 vos conceda a glória da imortalidade.
R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria o Tempo Pascal,
 Deus vos conceda a graça de chegar um dia
 às alegrias da Páscoa Eterna.
R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

 “Sede as pedras vivas…” 
 Que espécie de pedras somos nós 
 na construção da nossa Igreja? 
 Pedras que procuram ajustar-se umas às outras, 
 em harmonia com a “Pedra angular”? 
 Ou pedras que se opõem umas às outras 
 e se eliminam mutuamente? 
 Que “Templo espiritual” estamos nós a construir?

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




