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VI Domingo da Páscoa
Ano B

O caminho do Discípulo
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VI Domingo da Páscoa
(O caminho do Discípulo...)

1.ª Leit. – Act 10, 25-26. 34-35. 44-48;
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit. – 1 Jo 4, 7-10
Evangelho – Jo 15, 9-17.

A liturgia do 6.º Domingo da Páscoa convida-nos a contemplar o amor de
Deus, manifestado na pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus e dia-a-dia
tornado presente na vida dos homens por acção dos discípulos de Jesus.

A primeira leitura afirma que essa salvação oferecida por Deus através
de Jesus Cristo, e levada ao mundo pelos discípulos, se destina a todos os
homens e mulheres, sem excepção. Para Deus, o que é decisivo não é a
pertença a uma raça ou a um determinado grupo social, mas sim a disponibi-
lidade para acolher a oferta que ele faz.

A segunda leitura apresenta uma das mais profundas e completas defini-
ções de Deus: “Deus é amor”. A vinda de Jesus ao encontro dos homens e a
sua morte na cruz revelam a grandeza do amor de Deus pelos homens. Ser
“filho de Deus” e “conhecer a Deus” é deixar-se envolver por este dinamis-
mo de amor e amar os irmãos.

No Evangelho, Jesus define as coordenadas do “caminho” que os seus
discípulos devem percorrer, ao longo da sua marcha pela história… Eles são
os “amigos” a quem Jesus revelou o amor do Pai; a sua missão é testemunhar
o amor de Deus no meio dos homens. Através desse testemunho, concretiza-
se o projecto salvador de Deus e nasce o Homem Novo.
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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. – Concedei-nos, Deus omnipotente,

a graça de viver dignamente estes dias de alegria
em honra de Cristo ressuscitado,
de modo que a nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que celebramos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 0, 25-26.34-35.44-48)

«O Espírito Santo difundia-se também sobre os pagãos»

Naqueles dias,
Pedro chegou a casa de Cornélio.
Este veio-lhe ao encontro
e prostrou-se a seus pés.
Mas Pedro levantou-o, dizendo:
«Levanta-te, que eu também sou um simples homem».
Pedro disse-lhe ainda:
«Na verdade, eu reconheço
que Deus não faz acepção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável».
Ainda Pedro falava,
quando o Espírito desceu
sobre todos os que estavam a ouvir a palavra.
E todos os fiéis convertidos do judaísmo,
que tinham vindo com Pedro,
ficaram maravilhados ao verem que o Espírito Santo
se difundia também sobre os gentios,
pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus.
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Pedro então declarou:
«Poderá alguém recusar a água do Baptismo
aos que receberam o Espírito Santo, como nós?»
E ordenou que fossem baptizados em nome de Jesus Cristo.
Então, pediram-lhe que ficasse alguns dias com eles.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. cf. 2b)

Refrão: Diante dos povos manifestou Deus a salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
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Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 4, 7-10)

«Deus é amor»

Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou
e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 23)

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

Se 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 João
(Jo 15, 9-17)

«Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos»

Disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
Assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».

Palavra da Salvação.
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Proposta de Reflexão Homilética

Para bem compreender esta Palavra de Deus que acabamos de escutar, é
necessário recordar o Evangelho de Domingo passado. Estamos ainda no
capítulo 15 de São João: aí Jesus revelou-se como a videira verdadeira, cujo
agricultor é o Pai e cujos ramos somos nós. Estamos enxertados em Cristo
morto e ressuscitado; somos seus ramos, vivendo da sua seiva que é o Espírito
Santo, "Senhor que dá a vida", Espírito de amor derramado em nossos
corações (cf. Rm 5,5). Porque temos o Espírito do Cristo, vivemos de Cristo e,
no Espírito, o próprio Cristo Jesus habita em nós e nos vivifica. Recordando
essas coisas, podemos compreender o que o Senhor nos diz hoje. Vejamos.

 "Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no
meu amor". De que amor o Senhor nos fala aqui? De um sentimento, de um
afeto, de uma simpatia, de uma amizade? Não! De que amor? Escutemos São
Paulo: "O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espíri-
to que nos foi dado" (Rm 5,5). O amor de que fala Jesus é o amor-caridade, o
amor de Deus, o amor que é fruto da presença do Espírito de amor, o Espírito
Santo. Coloquemos isto na cabeça e no coração: na Escritura, falar de amor,
de glória, de presença e de poder de Deus é falar do Espírito Santo! Podemos
agora compreender a profunda afirmação de Jesus: "Como o Pai me amou,
assim também eu vos amei". Como amou o Pai o Filho? No Espírito de amor!
Desde a eternidade, o Espírito Santo é o laço, o vínculo de amor que une o Pai
e o Filho numa única e indissolúvel divindade. Na sua vida humana, Jesus foi
sempre amado pelo Pai no Espírito Santo. Basta recordar quando o Pai derra-
ma sobre ele o Espírito, no Jordão, exclamando: "Este é o meu Filho amado,
em quem puz toda a minha complacência" (Mt 3,17). O Pai declara o seu
infinito amor pelo Filho, derramando sobre Ele, feito homem, o seu Espírito de
amor. Jesus é o Filho amado porque n’Ele repousa o Amor-Deus Espírito
Santo! Pois bem, escutemos: "Como o Pai me amou no Espírito, eu também
vos amei! Dei-vos o meu Espírito de Amor, que agora habita em vós!
Permanecei no meu amor, isto é, deixai-vos guiar pelo meu Espírito, vivei
no meu Espírito!" Assim tudo tem sentido. As palavras de Jesus são profun-
das! Vede como tudo isso é verdadeiro! Escutemos ainda uma outra palavra
da Escritura: "Nisto reconhecemos que permanecemos n’Ele e Ele em nós:
Ele deu-nos o seu Espírito!" (1Jo 4,13).

E qual é o sinal de que temos e vivemos no Espírito? Que frutos dá esse
Espírito de Amor, permanecendo em nós? O primeiro é cumprir os manda-
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mentos: "Se guardardes os meus mandamentos, é porque permanecereis
no meu amor". É experimentando o amor de Jesus, vivendo na doçura do seu
Espírito, que podemos compreender a sabedoria dos preceitos do Evangelho e
teremos a força e a doçura para cumpri-los. Como o mundo não conhece nem
tem o Espírito Santo de amor, não pode compreender nem gostar dos precei-
tos do Senhor! Por isso o grande choque entre o que a Igreja propõe em nome
de Cristo para a nossa vida moral e aquilo que o mundo propõe! Aborto, euta-
násia, etc... Há um abismo entre o sentir do mundo e o sentir do cristão. O
cristão, só sustentado pelo Santo Espírito de Amor, pode compreender que os
mandamentos do Senhor não são pesados, mesmo quando nos parecem difí-
ceis! É o Espírito de Jesus que, habitando em nós, nos faz permanecer em
Jesus e ter prazer e força no cumprimento da Sua vontade.

Mas, há ainda outro fruto, outro sinal da presença do Espírito em nós: a
alegria interior, mesmo no meio das dificuldades, lutas e provações da vida.
Escutemos: "Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em
vós e a vossa alegria seja completa". Onde está presente o Espírito de
Jesus ressuscitado, a alegria triunfa, porque a morte, as trevas, o pecado fo-
ram vencidos. Por isso mesmo, o cristão, ainda que entre provações e dificul-
dades, poderá manter sempre uma profunda alegria interior – a alegria pascal,
fruto da presença do Santo Espírito!

Um último sinal dessa doce presença do Espírito do Ressuscitado em nós
é o amor fraterno. "É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos
outros, como Eu vos amei." Jesus amou-nos até entregar toda a Sua vida por
nós, para remissão dos nossos pecados. Ao dar-nos o seu Espírito de amor,
Ele dá-nos as condições e a graça para amar assim, como Ele. Isto é tão forte,
que a segunda leitura de hoje nos desafia:"Quem não ama não conhece a
Deus, porque Deus é amor. Todo aquele que ama nasceu de Deus e co-
nhece a Deus". É no Espírito de Amor que podemos nascer de Deus no
Batismo; é no Espírito de Amor que podemos conhecer a Deus como Pai e a
Jesus como o Filho amado! É o Espírito de Amor que nos reúne, apesar de
sermos tão diferentes! Recordemo-nos da primeira leitura: como o Espírito,
descendo sobre a família de Cornélio, que era toda pagã, fez com que Pedro,
o Chefe da Igreja, aceitasse os primeiros pagãos na Comunidade cristã! Só no
dom do Espírito o nosso coração pode ser aberto a todos, como o coração de
Cristo!

A Palavra de Deus hoje escutada aponta-nos já para o Pentecostes, daqui
a quinze dias... Prestemos atenção como o fruto da morte e ressurreição de
Jesus é o Dom do seu Espírito, que permanece connosco e torna Jesus pre-
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sente a nós, vivo e vivificante! Estejamos atentos: todos temos o mesmo Espí-
rito de amor e no amor, que é esse Espírito, devemos viver e dar frutos que
permaneçam. A Igreja não é uma comunidade de amiguinhos simpáticos entre
si; não é a reunião de pessoas interessantes e bem relacionadas! Nada disso!
Somos a Comunidade reunida em nome de Cristo morto e ressuscitado, nasci-
dos no Batismo no seu Espírito Santo, Espírito que nos faz amar a Jesus e, por
Jesus, amarmo-nos uns aos outros. Assim sendo, sejamos dóceis ao Espírito,
permaneçamos em Cristo e arrisquemos viver do amor. Que no-lo conceda
Aquele que, à direita do Pai, nos deu o Espírito que intercede por nós.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Invoquemos a Deus que é amor
e não faz acepção de pessoas,
e, confiados na ressurreição de Jesus Cristo,
roguemos ao Pai que está nos céus
que escute as nossas preces pela Igreja
e por todos os homens deste mundo,
dizendo com fé:

«Ouvi, Senhor, o vosso povo»

1. Pelas Igrejas do Norte e do Sul
que confessam a ressurreição de Jesus Cristo,
e pelos cristãos que perderam a fé,
oremos, irmãos.

2. Pelos governantes de todas as nações,
pelos cidadãos que vivem com justiça
e por aqueles que são vítimas inocentes,
oremos, irmãos.

3. Pelos pagãos que se convertem ao Evangelho,
pelos judeus que ainda esperam o Messias
e pelos adultos que se preparam para o Baptismo,
oremos, irmãos.

4. Pelos discípulos que Jesus escolhe e envia,
pelos que amam a Deus acima de tudo
e por aqueles que dão a vida pelos amigos,
oremos, irmãos.
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5. Pelas crianças da primeira Comunhão,
pelos jovens que se preparam para o casamento
e pelos lares onde existe e cresce o amor,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus de amor e nosso Pai,
ouvi hoje a oração dos vossos filhos
que celebram a ressurreição de Jesus Cristo,
e fazei que o dom do vosso Espírito
guarde em nós a memória sempre viva
do que Ele disse e ensinou aos seus discípulos.
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
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. – Subam à vossa presença, Senhor,

as nossas orações e as nossas ofertas,
de modo que, purificados pela vossa graça,
possamos participar dignamente
nos sacramentos da vossa misericórdia.
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,
mas especialmente neste tempo
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Nós Vos damos graças, Pai de infinita ternura,
que, por amor, nos criastes
à vossa imagem e semelhança.
Nós Vos damos graças,
Deus da Aliança de amor com toda a humanidade,
desde Abraão a Moisés,
até à nova e eterna aliança,
selada por vosso Filho na cruz.
Nela Ele entregou a sua vida
para vossa glória e para nossa salvação.
N'Ele descobrimos até onde vai
o vosso amor de Pai e o seu amor de irmão.
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Por Ele aprendemos a viver como vossos filhos,
na alegria de tudo recebermos das vossas mãos de Pai
e tudo partilharmos com os outros.
Por Ele temos a esperança que,
fazendo agora a vossa santa vontade,
seremos um dia recebidos na vossa morada eterna.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória,
cantando com alegria:

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
fizestes entrar na glória da 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.
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Renovai, Senhor,  a Vossa Igreja de Braga
com a luz do Evangelho,
e fortalecei o vínculo da unidade
entre os Pastores e os fiéis do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão,
de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
a Vossa Igreja resplandeça
como sinal profético de unidade e concórdia.

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,
ao 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, e nossa Mãe,
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.
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Ritos da Comunhão
Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

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

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
e sobretudo do ódio,
que fecha o nosso coração aVós e aos outros.
Abri-o aos apelos do Vosso Espírito
para amar e perdoar como Vós amais e perdoais,
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,
Vós nos amais como o Pai nos ama:
guardai-nos fiéis ao Vosso mandamento de amor,
e decididos a viver na paz do coração com todos,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

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

Pres. – Como Cristo na cruz, vivamos no amor e no perdão total.
Saudai-vos na paz de Cristo.
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Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

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

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

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor Deus todo-poderoso,

que em Cristo ressuscitado
nos renovais para a vida eterna,
multiplicai em nós
os frutos do sacramento pascal
e infundi em nossos corações
a força do alimento que nos salva.
Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

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

Pres. – Deus todo-poderoso 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.

Se tenho no coração restos de ódio,
como poderei ser testemunha do Amor de Deus?
Façamos um esforço de reconciliação...
Sejamos fermento de unidade na comunidade.
Sejamos acolhedores e tolerantes
dando vida à Palavra de Deus.

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




