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VII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Amar os inimigosAmar os inimigos
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VII Domingo do Tempo Comum
(Amar os próprios inimigos)

1.ª Leit. – 1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 45-49 ;
Evangelho – Lc 6, 27-38.

A liturgia deste domingo exige-nos o amor total, o amor sem limites, 
mesmo para com os nossos inimigos. Convida-nos a pôr de lado a lógica da 
violência e a substituí-la pela lógica do amor.

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concreto de um homem 
de coração magnânimo (David) que, tendo a possibilidade de eliminar o seu 
inimigo, escolhe o perdão.

A segunda leitura continua a catequese iniciada há uns domingos atrás 
sobre a ressurreição. Podemos ligá-la com o tema central da Palavra de Deus 
deste Domingo – o amor aos inimigos – dizendo que é na lógica do amor que 
preparamos essa vida plena que Deus nos reserva; e que o amor vivido com 
radicalidade e sem limitações é um anúncio desse mundo novo que nos espera 
para além desta terra.

O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos seguidores de Jesus um 
coração sempre disponível para perdoar, para acolher, para dar a mão, inde-
pendentemente de quem esteja do outro lado. Não se trata de amar apenas 
os membros do próprio grupo social, da própria raça, do próprio povo, da 
própria classe, partido, igreja ou clube de futebol; trata-se de um amor sem 
discriminações, que nos leve a ver em cada homem – mesmo no inimigo – 
um nosso irmão.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

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

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

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

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

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. –  Oremos:
 Concedei-nos, Deus todo-poderoso, 
 que, meditando continuamente nas realidades espirituais, 
 pratiquemos sempre, em palavras e obras, o que Vos agrada. 
 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 de Samuel (1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23)

«O Senhor entregou-te nas minhas mãos, mas eu não quis atentar contra ti»

Naqueles dias,
Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho
e desceu ao deserto de Zif
com três mil homens escolhidos de Israel,
para irem em busca de David no deserto.
David e Abisaí penetraram de noite no meio das tropas:
Saul estava deitado a dormir no acampamento,
com a lança cravada na terra à sua cabeceira;
Abner e a sua gente dormia à volta dele.
Então Abisaí disse a David:
«Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo.
Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança
e não terei de o atingir segunda vez».
Mas David respondeu a Abisaí:
«Não o mates.
Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor
e ficar impune?»
David levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil
e os dois foram-se embora.
Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou.
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Todos dormiam, por causa do sono profundo
que o Senhor tinha feito cair sobre eles.
David passou ao lado oposto
e ficou ao longe, no cimo do monte,
de sorte que uma grande distância os separava.
Então David exclamou:
«Aqui está a lança do rei.
Um dos servos venha buscá-la.
O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade.
Ele entregou-te hoje nas minhas mãos
e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor».
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
 Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a) 
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Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

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

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

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade;
não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados;
como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 15, 45-49)

«Assim como trazemos em nós a imagem do homem terreno, 
procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste» 

Irmãos:
O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo;
o último Adão tornou-se um espírito que dá vida.
O primeiro não foi o espiritual, mas o natural;
depois é que veio o espiritual.
O primeiro homem, tirado da terra, é terreno;
o segundo homem veio do Céu.
O homem que veio da terra
é o modelo dos homens terrenos;
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O homem que veio do Céu
é o modelo dos homens celestes.
E assim como trouxemos em nós 
a imagem do homem terreno,
procuremos também trazer em nós 
a imagem do homem celeste. 
    Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 13,24)

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!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 6, 27-38)

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso»  
Naquele tempo,
Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais:
Amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam;
abençoai os que vos amaldiçoam,
orai por aqueles que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir
e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam,
fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam,
que agradecimento mereceis?
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Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa
e sereis filhos do Altíssimo,
Que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos,
como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros
será usada também convosco».
    Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Continuamos no horizonte do “discurso da planície” que começámos a ler 

no passado domingo. As “bem-aventuranças” (cfr. Lc 6,20-26) propunham aos 
seguidores de Jesus uma dinâmica nova, diferente da dinâmica do mundo; na 
sequência, Jesus exige aos seus uma transformação dos próprios sentimentos 
e atitudes, de forma que o amor ocupe sempre o primeiro lugar.

 A exigência de amar e perdoar não é uma novidade radical inventada por 
Jesus. O Antigo Testamento já conhecia a exigência de amar o próximo (cfr. 
Lv 19,18); no entanto, essa exigência aparecia com limitações. Normalmente, o 
amor e o perdão ao inimigo apareciam limitados aos adversários israelitas (cfr. 
1 Sam 24; 26), aos compatriotas, àqueles a quem o crente vétero-testamentário 
estava ligado por laços étnicos, sociais, familiares, religiosos. Em contrapar-
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tida, o ódio ao inimigo – a esse que não fazia parte do mesmo povo nem da 
mesma raça – parecia, para o Antigo Testamento, algo natural (cfr. Sal 35).

Jesus vai muito mais além do que a doutrina do Antigo Testamento. Para 
ele, é preciso amar o próximo; e o próximo é, sem excepção, o outro – mesmo 
o inimigo, mesmo o que nos odeia, mesmo aquele que nos calunia e amaldiçoa, 
mesmo aquele de quem a história ou os ódios ancestrais nos separam (cfr. Lc 
10,25-37). Os exemplos concretos que Jesus dá a este propósito (cfr. Lc 6,29-30), 
sugerem que não basta evitar responder às ofensas; é preciso ir mais além e 
inventar uma dinâmica de amor que desarme a violência, a agressividade, o 
ódio. Ele não nos pede, possivelmente, que tenhamos uma atitude cobarde, 
passiva ou colaborante perante a injustiça e a opressão; o que Ele nos pede é 
que sejamos capazes de gestos concretos que invertam a espiral de violência 
e de ódio: trata-se de não responder “na mesma moeda”; trata-se de estar 
sempre disposto a acolher o outro, mesmo o que nos magoou e ofendeu; 
trata-se de estar sempre de mão estendida para o irmão, sem nunca cortar 
as vias do diálogo e da compreensão. O amor é a única forma de desarmar 
o ódio e a violência... Só assim os crentes imitarão a bondade, o amor e a 
ternura de Deus.

A afirmação de Lc 6,31 costuma ser chamada a “regra de ouro” da caridade 
cristã: “o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lho vós também”. 
Indica que o amor não se limita a excluir o mal, mas que implica um compro-
misso sério e objectivo para fazer o bem ao próximo. Devemos, no entanto, 
rejeitar qualquer compreensão “mercantilista” desta regra: o que se procura 
é o bem do outro e não a estrita reciprocidade. Os versículos seguintes (cfr. Lc 
6,32-35) acentuam esta perspectiva e garantem que só quem faz o bem de forma 
gratuita, sem cálculos e sem esperar nada em troca, pode ser “filho de Deus”.

No mundo em que vivemos, é um sinal de fraqueza e de cobardia não res-
ponder a uma agressão ou não pagar na mesma moeda a quem nos faz mal; e é 
um sinal de coragem e de força pagar o mal com o mal – se possível, com um 
mal ainda maior. Achamos, assim, que defendemos a nossa honra e o nosso 
orgulho e conquistamos a admiração dos que nos rodeiam. Estes princípios 
geram, inevitavelmente, guerras entre os povos, separações e divisões entre 
os membros da mesma família, inimizades e conflitos entre os colegas de 
trabalho, relacionamentos difíceis e pouco fraternos entre membros da mes-
ma comunidade cristã ou religiosa. Porque não descobrimos, ainda, que este 
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caminho é desumano? É possível acreditar que esta dinâmica de confronto 
nos torna mais livres e mais felizes?

A nossa força e a nossa coragem manifestam-se, precisamente, na capa-
cidade de inverter esta lógica de violência e de orgulho e de estender a mão 
a quem nos magoou e ofendeu. O cristão não pode recorrer às armas, à vio-
lência, à mentira, à vingança para resolver qualquer situação de injustiça que 
o atingiu. Esta é a lógica dos seguidores de Jesus, desse que morreu pedindo 
ao Pai perdão para os seus assassinos.

A lógica de Jesus – a lógica dos seguidores de Jesus – é precisamente a 
única que é capaz de pôr um travão à violência e ao ódio. A violência gera 
sempre mais violência; só o amor desarma a agressividade e transforma os 
corações dos maus e dos violentos.

Isto não significa ter uma atitude passiva e conivente diante das injustiças 
e das arbitrariedades; significa estar sempre disposto a dar o primeiro passo 
para o reencontro, para acolher o que falhou; significa ter gestos de bondade 
e de compreensão, mesmo para quem nos fez mal.

Já a primeira leitura apresentava-nos o exemplo concreto de um ho-
mem de coração magnânimo (David) que, tendo a possibilidade de eliminar 
o seu inimigo, escolhe o perdão, ele que também fez a experiência de receber 
o perdão.

Na segunda leitura diz-nos que é na lógica do amor que preparamos 
a vida plena que Deus nos reserva; e que o amor vivido com radicalidade e 
sem limitações é um anúncio desse mundo novo que nos espera para além 
desta terra.

Oração Universal
Pres. – Oremos irmãos, ao Pai do Céu,
 que é misericordioso para com todos,
 e abramos o nosso coração às dimensões
 daquela oração que Jesus nos ensinou,
 suplicando humildemente:
   «Pela Vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor!»
1. Pela santa Igreja que se estende pelo mundo inteiro,
 para que, vencendo a tentação de julgar e condenar,
 manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus,
 oremos ao Senhor.



— 136 —

2. Pelos crentes de todas as religiões da terra,
 para que amem aqueles que os não amam
 e perdoem àqueles que os perseguem,
 oremos ao Senhor.

3. Pelos povos e países mais pobres,
 para que as nações mais poderosas do mundo
 respeitem os seus direitos e destinos,
 oremos ao Senhor.

4. Pelos homens violentos, como Saúl,
 e pelos pacíficos, como David,
 para que não se deixem dominar pela vingança e lutem pela paz,
 oremos ao Senhor.

5. Pelos membros da nossa assembleia,
 para que, por palavras e por obras,
 amem, perdoem e façam o bem que agrada a Deus,
 oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
 ensinai-nos a compreender as palavras do vosso Filho
 e a seguir o seu exemplo,
 para que o vosso amor em nós
 acolha todos os homens como irmãos.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

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

Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Concedei, Senhor, 
 que celebremos dignamente estes divinos mistérios, 
 de modo que os dons oferecidos para vossa glória 
 sejam para nós fonte de eterna salvação. 
 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.
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Pres. – Senhor, Pai Santo,
 Deus eterno e omnipotente,
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, a Vós, Deus nosso Pai, 
 Senhor do céu e da terra.
 Aquilo que era impossível para nós
 Vós o realizastes em Jesus Cristo vosso Filho:
 pela sua morte fez cair o muro do ódio,
 que impedia os homens de se reconhecerem irmãos.
 N’Ele, a salvação fez-se próxima 
 e a própria glória do céu veio habitar a terra.
 N’Ele, amor e verdade se encontraram, 
 justiça e paz se abraçaram.
 Tornado pecado sobre a cruz, libertou-nos do pecado.
 Fazendo-se odiar por todos, pôs fim ao ódio.
 Entregue voluntariamente à morte, 
 fez aparecer a vida. 
 É por isso que, com o coração cheio de plena confiança em Vós,
 como o melhor dos pais, 
 queremos proclamar a Vossa glória,
 cantando a uma só voz: 

      Santo, Santo, Santo...
Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
 porque sois grande,
 e tudo criastes com sabedoria e amor.

 Formastes o homem à vossa imagem
 e lhe confiastes o universo,
 para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
 exercesse domínio sobre todas as criaturas.

 E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
 não o abandonastes ao poder da morte,
 mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
 para que todos aqueles que Vos procuram
 Vos encontrem.
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 Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
 e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

 De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
 que chegada a plenitude dos tempos,
 nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
 feito homem pelo poder do Espírito Santo
 e nascido da Virgem Maria,
 viveu a nossa condição humana,
 em tudo igual a nós, excepto no pecado;
 anunciou a salvação aos pobres,
 a libertação aos oprimidos, 
 a alegria aos que sofrem.

 Para cumprir o vosso plano salvador,
 voluntariamente Se entregou à morte,
 e com a sua ressurreição
 destruiu a morte e restaurou a vida. 

 E a fim de vivermos, não já para nós próprios
 mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
 de Vós, Pai misericordioso,
 enviou aos que n’Ele crêem o Espírito Santo,
 como primícias dos seus dons,
 para continuar a sua obra no mundo
 e consumar toda a santificação.

 Nós vos pedimos, Senhor,
 que o Espírito Santo santifique estes dons,
 para que se convertam
 no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 ao celebrarmos este grande mistério
 que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. 
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 Quando chegou a hora
 em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
 tendo amado os seus que estavam no mundo,
 amou-os até ao fim.

 E durante a 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. 
 De igual modo,
 tomou o cálice com vinho,
 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. – Celebrando agora, Senhor,
 o memorial da nossa redenção,
 recordamos a morte de Cristo
 e a sua descida à mansão dos mortos;
 proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
 e, esperando a sua vinda gloriosa,
 nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
 o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo.
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 Olhai, Senhor, para esta oblação
 que preparastes para a Vossa Igreja;
 e concedei, por vossa bondade,
 a quantos vamos participar
 do mesmo pão e do mesmo cálice,
 que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
 sejamos em Cristo uma oferenda viva
 para louvor da vossa glória.

 Lembrai-Vos agora, Senhor,
 de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
 o vosso servo o Papa N...,
 o nosso Arcebispo N...
 e todos os Bispos e ministros sagrados,
 os membros desta assembleia,
 todo o vosso povo santo,
 e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

 Lembrai-Vos também
 dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

 E a todos nós, vossos filhos,
 concedei, Pai de misericórdia,
 a graça de alcançarmos a herança do Céu,
 com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
 os Apóstolos e todos os Santos,
 para que, no vosso reino,
 com a criação inteira liberta do pecado e da morte,
 cantemos eternamente a vossa glória,
 por Jesus Cristo, nosso Senhor.
 Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
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 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, Senhor, de todo o mal, 
 e dos preconceitos que temos em relação aos outros.
 Ajudai-nos a aceitar o Vosso apelo ao amor,
 amando os próprios inimigos,
 sendo misericordiosos com os todos,
 como o Pai é misericordioso,
 enquanto esperamos a Vossa vinda gloriosa,
 Vós que sois o nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 
Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
  a Vossa lógica de amor é a única 
   que é capaz de pôr um travão à violência e ao ódio,
  e de nos conduzir por caminhos de Paz,
  Fazei que a saibamos acolher, 
  como é da Vossa vontade. 
  Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 



— 143 —

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.

 “Que o Senhor nos dê a graça, apenas esta: 
rezar por nossos inimigos; 
rezar por aqueles que nos desejam o mal, 
que não nos querem bem; 
rezar por aqueles que nos ferem, que nos perseguem. 
E cada um de nós sabe o nome e o sobrenome: 
rezar por isso, por isso… 
Garanto-vos que esta oração vai fazer duas coisas: 
ele vai melhorar, porque a oração é poderosa, 
e nós seremos mais filhos do Pai”.

(Homilia do papa Francisco em 14/06/2016)

Oração depois da Comunhão
Pres. – Nós Vos pedimos, Deus omnipotente, 
 que este sacramento de salvação 
 seja para nós penhor seguro de vida eterna.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
 e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
 e vos conceda a paz.

R.: Amén.

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

No Evangelho deste domingo, 
Jesus convida-nos a amar 
como nos ama o Pai dos céus 
que é bom para os ingratos e os maus.
Nesta semana, 
qual será a minha atitude para com tal vizinho, 
tal colega, tal próximo… que me magoou ou feriu profundamente?
Nesta semana, saberei permanecer no amor ao outro, 
quando tudo me pede para lhe responder na mesma moeda?

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


