23. DESPEDIDA
P – Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T – Graças a Deus.

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

surreição, o Cristo nos reconciliou. Demo- T – Pai nosso... pois vosso é o reino, o
-nos uns aos outros o abraço da paz!
poder e a glória para sempre.

RITO DA COMUNHÃO
33. MOMENTO DE LOUVOR

P – Trazendo o pão consagrado, bendi(Onde não houver Missa.)
gamos ao nosso Deus por Jesus, que se
faz presente no pão que nos chama à sua
24. ACOLHIDA
comunhão. Que o seu Espírito transfor(Após a acolhida, entoar o canto de aber- me o nosso olhar e nos dê energia e criatura. Ver n. 1 deste folheto.)
tividade na missão.
25. SAUDAÇÃO
(O ministro extraordinário da comunhão eucarística traz o Pão consagrado e entrega-o
P – Em nome do Pai...
ao presidente da celebração, que o coloca
T – Amém.
sobre o altar. Todos se inclinam e cantam um
26. RITO PENITENCIAL
breve refrão eucarístico ou de adoração.)
(Quem preside motiva a assembleia ao (42º Curso: 03.12, p.20, faixa 11)
pedido de perdão. Após, rezar o Confesso T – Eu sou o Pão vivo descido do céu; /
a Deus ou entoar um canto apropriado.) quem dele comer viverá eternamente:
Tomai e comei.
27. ORAÇÃO INICIAL
Ó Deus, rico em misericórdia, dirige a P – Nós te damos graças, ó Deus da vida,
nossa vida segundo o teu amor, para que porque neste dia santo de domingo nos
possamos, em nome do teu Filho, frutifi- acolhes na comunhão do teu amor e recar em boas obras e agir sempre a serviço novas nossos corações com a alegria da
da vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. ressurreição de Jesus.
T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor!
RITO DA PALAVRA
Por este sinal do corpo do teu Filho, expressamos nosso desejo de corresponder
com mais fidelidade à missão que nos
28. LEITURAS BÍBLICAS
deste e invocamos sobre nós o teu Es(Ver n. 6, 7, 8, e 9 deste folheto.)
pírito. Apressa o tempo da vinda do teu
reino, e recebe o nosso louvor.
29. MEDITAÇÃO
T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor!
(Partilha da Palavra.)
(Quem preside convida a assembleia a
30. PROFISSÃO DE FÉ
um breve momento de louvor e agradecimento espontâneos.)
(Ver n. 11 deste folheto.)

35. COMUNHÃO
P – O Verbo se fez carne e habitou entre
nós. Hoje desceu do céu a verdadeira paz.
(Mostrando o pão consagrado:)
P – Eis o Cordeiro de Deus, aquele que
tira o pecado do mundo!
T – Senhor, eu não sou digno (a)...
(Comunhão: canto nº 17 deste folheto.)

36. ORAÇÃO PESSOAL
(Tempo de silêncio.)

37. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
Ó Deus de ternura, nesta celebração, tu nos
alegraste com o anúncio do Evangelho e nos
renovaste com a tua energia de vida. Assim
sustentados, possamos viver esta nova semana movidos por teu Espírito e consagrados ao serviço dos pobres, para continuar a
missão de Jesus, teu filho e nosso Senhor,
bendito para sempre. Amém.

38. COLETA FRATERNA
(É o momento de trazer donativos ou oferta
em dinheiro para as necessidades da comunidade, enquanto a assembleia canta o n.
13 deste folheto.)

39. AVISOS
40. BÊNÇÃO FINAL

P – O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face
e nos seja favorável. O Senhor dirija para
nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor confirme a obra de nossas mãos, agora e para sempre.
34.
ORAÇÃO
DO
SENHOR
31. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P – Antes de recebermos o Corpo de T – Em nome do Pai e do Filho e do Es(Ver n. 12 deste folheto.)
Cristo, sinal de reconciliação e vínculo pírito Santo. Amém.
32. ABRAÇO DA PAZ
de união fraterna, rezemos juntos como P – Bendigamos ao Senhor.
P – Irmãos e irmãs, por sua morte e res- o Senhor nos ensinou:
T – Damos graças a Deus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Conversão de São Paulo Apóstolo, festa – At 22,3-16 ou At 9,1-22. 3ª-f.: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Lc

10,1-9. 4ª-f.: 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20. 5ª-f.: 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25. 6ª-f.: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4, 26-34. Sábado: 2Sm
12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41. Domingo: 4º Domingo do Tempo Comum – Jr 1,4-5.17-19; 1Cor 12,31‒ 13,13 ou (mais breve): 1Cor 13,4-13;
Lc 4,21-30.
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3º Domingo do Tempo Comum – Ano C
24 de janeiro de 2016 – Ano XXXIII – Nº 1873

O ESPÍRITO DO SENHOR ESTÁ SOBRE MIM
RITOS INICIAIS
A – Jesus nos reúne para nos dirigir sua
palavra, chamar-nos a uma vida nova na
sua Igreja. Juntos somos suas testemunhas, anunciadora de sua misericórdia.
Iniciemos nossa celebração, cantando.

1. CANTO DE ABERTURA
(46º curso: 08.15, p. 8, faixa 1)

O amor de Deus foi derramado em
nossos corações / pelo seu Espírito que
habita em nós, / aleluia!
1. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, /
exaltemos todos juntos o seu nome! / Todas as vezes que o busquei ele me ouviu /
e de todos os temores me livrou.
2. Contemplai a vossa face e alegrai-vos /
e vosso rosto não se cubra de vergonha! /
Provai e vede quão suave é o Senhor! / Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!
3. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta / e de todas as angústias os liberta. / Do
coração atribulado ele está perto / e conforta o de espírito abatido.

P – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T – Amém.
P – Senhor, tende piedade de nós.
T – Senhor, tende piedade de nós.
P – Cristo, tende piedade de nós.
T – Cristo, tende piedade de nós.
P – Senhor, tende piedade de nós.
T – Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
(38º Curso: 03.10, p. 16, faixa 12)

1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na
terra a seus amados! / A vós louvam, Rei
celeste, / os que foram libertados!
Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos glória ao vosso
nome, / vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito
do Pai, / vós, de Deus Cordeiro Santo, /
nossas culpas perdoai!
Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, /
atendei nosso clamor!
2. SAUDAÇÃO
3. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o Espírito Divino, /
P – Em nome do Pai...
de Deus Pai no esplendor.
T – Amém.
P – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, amém, amém! Amém, amém! (bis)
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 5. ORAÇÃO
Santo estejam convosco.
T – Bendito seja Deus que nos reuniu P – Oremos. (Pausa para oração)
Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a
no amor de Cristo.
nossa vida segundo o vosso amor, para
3. ATO PENITENCIAL
que possamos, em nome do vosso Filho,
P – No dia em que celebramos a vitó- frutificar em boas obras. Por nosso Seria de Cristo sobre o pecado e a morte, nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidatambém nós somos convidados a morrer de do Espírito Santo.
para o pecado e ressurgir para uma vida T – Amém.
nova. Reconheçamo-nos necessitados
da misericórdia do Pai.
LITURGIA DA PALAVRA
(Pausa)
A – Coloquemos toda nossa atenção no SeP – Confessemos nossos pecados:
nhor e escutemos sua Palavra.
T – Confesso a Deus todo-poderoso
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 6. PRIMEIRA LEITURA
Leitura do Livro de Neemias (8,2muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha cul- 4a.5-6.8-10) – Naqueles dias, 2o sacerpa, minha tão grande culpa. E peço à dote Esdras apresentou a Lei diante da
Virgem Maria, aos anjos e santos e a assembleia de homens, de mulheres e de
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês.
mim a Deus, nosso Senhor.

Assim, na praça que fica defronte da
porta das Águas, Esdras fez a leitura do
livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes
de compreender. E todo o povo escutava
com atenção a leitura do livro da Lei.
4a
Esdras, o escriba, estava de pé sobre
um estrado de madeira, erguido para esse
fim. 5Estando num lugar mais alto, ele
abriu o livro à vista de todo o povo. E,
quando o abriu, todo o povo ficou de pé.
6
Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: “Amém! Amém!”
Depois inclinaram-se e prostraram-se
diante do Senhor, com o rosto em terra.
8
E leram clara e distintamente o livro da
Lei de Deus e explicaram seu sentido,
de maneira que se pudesse compreender a leitura.
9
O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: “Este
é um dia consagrado ao Senhor, vosso
Deus! Não fiqueis tristes nem choreis”,
pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei.
10
E Neemias disse-lhes: “Ide para
vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é
santo para o nosso Senhor. Não fiqueis
tristes, porque a alegria do Senhor será
a vossa força”.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)
3

7. SALMO 18B (19)
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 12)

Vossas palavras, Senhor, / são espírito
e vida!
8
A lei do Senhor Deus é perfeita, / conforto para a alma! / O testemunho do
Senhor é fiel, / sabedoria dos humildes.
9
Os preceitos do Senhor são precisos, /
alegria ao coração. / O mandamento do Senhor é brilhante, / para os olhos é uma luz.
10
É puro o temor do Senhor, / imutável
para sempre. / Os julgamentos do Senhor são corretos, / e justos igualmente.

Que vos agrade o cantar dos meus lábios, / e a voz da minha alma; / que ela
chegue até vós, ó Senhor, / meu Rochedo e Redentor!
(Tempo de silêncio)
15

8. SEGUNDA LEITURA

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (12,12-30) – Irmãos: 12Como o corpo é um, embora
tenha muitos membros, e como todos
os membros do corpo, embora sejam
muitos, formam um só corpo, assim
também acontece com Cristo. 13De fato,
todos nós, judeus ou gregos, escravos ou
livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e
todos nós bebemos de um único Espírito.
14
Com efeito, o corpo não é feito de um
membro apenas, mas de muitos membros. 15Se o pé disser: “Eu não sou mão,
portanto não pertenço ao corpo”, nem
por isso deixa de pertencer ao corpo.
16
E se o ouvido disser: “Eu não sou
olho, portanto não pertenço ao corpo”,
nem por isso deixa de pertencer ao corpo. 17 Se o corpo todo fosse olho, onde
estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse
ouvido, onde estaria o olfato?
18
De fato, Deus dispôs os membros e
cada um deles no corpo, como quis. 19Se
houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? 20Há muitos membros, e,
no entanto, um só corpo. 21 O olho não
pode, pois, dizer à mão: “Não preciso
de ti”. Nem a cabeça pode dizer aos
pés: “Não preciso de vós”.
22
Antes pelo contrário, os membros
do corpo que parecem ser mais fracos
são muito mais necessários do que se
pensa. 23Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós
cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. 24Os que nós
consideramos decentes não precisam
de cuidado especial. Mas Deus, quando
formou o corpo, deu maior atenção e
cuidado ao que nele é tido como menos
honroso, 25para que não haja divisão
no corpo e, assim, os membros zelem
igualmente uns pelos outros. 26Se um
membro sofre, todos os membros sofrem com ele; se é honrado, todos os
membros se regozijam com ele.
27
Vós, todos juntos, sois o corpo de
Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. 28E, na Igreja, Deus
colocou, em primeiro lugar, os apóstolos; em segundo lugar, os profetas; em
terceiro lugar, os que têm o dom e a
missão de ensinar; depois, outras pessoas com dons diversos, a saber: dom
de milagres, dom de curas, dom para
obras de misericórdia, dom de governo
e direção, dom de línguas.

Acaso todos são apóstolos? Todos
são profetas? Todos ensinam? Todos
realizam milagres? 30Todos têm o dom
das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam?
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)
29

9. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos eAclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 13)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Foi o Senhor quem me mandou Boas
Notícias anunciar; / ao pobre, a quem
está no cativeiro, libertação eu vou proclamar!
P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
T – Glória a vós, Senhor.
(1,1-4;4,14-21) – 1Muitas pessoas já
tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós,
2
como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra.
3
Assim sendo, após fazer um estudo
cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. 4Deste modo, poderás
verificar a solidez dos ensinamentos
que recebeste.
Naquele tempo, 4,14Jesus voltou para
a Galileia, com a força do Espírito, e
sua fama espalhou-se por toda a redondeza. 15Ele ensinava nas suas sinagogas
e todos o elogiavam. 16E veio à cidade
de Nazaré, onde se tinha criado.
Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para
fazer a leitura. 17Deram-lhe o livro do
profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus
achou a passagem em que está escrito:
18
“O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção
para anunciar a Boa-nova aos pobres;
enviou-me para proclamar a libertação
aos cativos e aos cegos a recuperação da
vista; para libertar os oprimidos 19e para
proclamar um ano da graça do Senhor”.
20
Depois fechou o livro, entregou-o
ao ajudante, e sentou-se. Todos os que
estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. 21Então começou a dizer-lhes:
“Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir”.
– Palavra da Salvação. T – Glória a vós, Senhor.
(Tempo de silêncio)

10. HOMILIA

(Após a homilia, pausa para reflexão.)

11. PROFISSÃO DE FÉ

P – Cheios de confiança, professemos
a nossa fé.
T – Creio em Deus Pai...

12. ORAÇÃO COMUNITÁRIA

P – Apresentemos, confiantes, nossas
orações e súplicas ao Senhor.
T – Repouse vosso Espírito, Senhor.
1. Sobre o Papa, os bispos e a Igreja.
2. Sobre os chefes das nações.
3. Sobre as vítimas das tragédias e
calamidades.
4. Sobre os pobres, cativos e oprimidos.
5. Sobre as pessoas com deficiências.
6. Sobre a Vila São Cottolengo e a
Santa Casa de Misericórdia.
7. Sobre todas as obras e projetos de
ajuda humanitária.
(Orações espontâneas)
P – Concedei à Igreja, ó Pai, manifestar
ao mundo o vosso amor na plena fidelidade à sua missão, a exemplo do vosso
Filho Jesus que, em Nazaré, proclamou
a sua missão de graça e salvação para
toda a humanidade. Por Cristo, nosso
Senhor. T – Amém.
.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. CANTO DE PREPARAÇÃO
DAS OFERENDAS
(35º Curso: 04.08, p.44, faixa 39)

1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! /
Sentir-se Igreja reunida a celebrar. / Apresentando os frutos do caminho, / no pão e
vinho, ofertas deste altar.
Bendito sejais por todos os dons! / Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! / Bendito, bendito, / bendito seja Deus para
sempre. (bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão, / missão de Cristo, tarefa do cristão. /
Tornar-se Igreja, formar comunidade, / ser
solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé; /
ter esperança de um mundo bem melhor; /
na caridade sentir-se familiares, / lutando
juntos em nome do Senhor.

14. ORAÇÃO

P – Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
todo-poderoso.
T – Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.
P – Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam santificadas e nos tragam a salvação.
Por Cristo, nosso Senhor. T – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(Prefácio próprio)

P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Corações ao alto.
T – O nosso coração está em Deus.
P – Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T – É nosso dever e nossa salvação.
É justo e nos faz todos ser mais santos
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro,
de dia e de noite, agradecendo com
Cristo, vosso Filho, nosso irmão.
É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando
que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira.
Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz
dos santos todos, para cantar (dizer):
T – Santo, Santo, Santo ...
Senhor, vós que sempre quisestes ficar
muito perto de nós, vivendo conosco no
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as
nossas ofertas se mudem no Corpo e no
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T – Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o
pão em suas mãos, olhou para o céu e
deu graças, partiu o pão e o entregou a
seus discípulos, dizendo: Tomai, todos,
e comei: Isto é o meu Corpo, que será
entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a 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.
Tudo isto é Mistério da fé!
T – Toda vez que se come deste Pão,
toda vez que se bebe deste Vinho, se
recorda a paixão de Jesus Cristo e se
fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento,
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão; nós queremos
a vós oferecer este Pão que alimenta e
que dá vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
T – Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, o
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
T – O Espírito nos una num só corpo.

Protegei vossa Igreja que caminha nas
estradas do mundo rumo ao céu, cada
dia renovando a esperança de chegar
junto a vós, na vossa paz.
T – Caminhamos na estrada de Jesus.
Dai ao Santo Padre, o Papa N., ser bem
firme na Fé, na Caridade, e a ... que é
Bispo desta Igreja muita luz para guiar
o seu rebanho.
T – Caminhamos na estrada de Jesus.
Esperamos entrar na vida eterna com a
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São
José, seu esposo, os apóstolos e todos
os santos que na vida souberam amar
Cristo e seus irmãos.
T – Esperamos entrar na vida eterna.
A todos que chamastes para outra vida
na vossa amizade, e aos marcados com
o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre
bem felizes no reino que para todos
preparastes.
T – A todos dai a luz que não se apaga.
E a nós, que agora estamos reunidos e
somos povo santo e pecador, dai força
para construirmos juntos o vosso reino
que também é nosso.
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.
T – Amém.

5. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, / pois irás andando à frente do Senhor, / para aplainar e preparar os seus
caminhos, / anunciando ao seu povo a
salvação, / que está na remissão de seus
pecados;
6. Pelo amor do coração de nosso Deus, /
sol nascente que nos veio visitar / lá do
alto como luz resplandecente / a iluminar a quantos jazem entre as trevas
7. e na sombra da morte estão sentados, / e
no caminho da paz guiar nossos passos. /
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, / como era no princípio, agora e sempre. Amém!

(45º curso: 08.15; p. 56, faixa 28)

21. AVISOS DA COMUNIDADE

18. MOMENTO DE SILÊNCIO
E ORAÇÃO PESSOAL

Ref. meditativo: (22º Curso: 09.01, p. 50, faixa 38)
O nosso olhar se dirige a Jesus, / o nosso
olhar se mantém no Senhor.
(Tempo de silêncio)

19. ORAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que,
tendo recebido a graça de uma nova vida,
sempre nos gloriemos dos vossos dons.
Por Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.

20. HINO MARIANO
(42º Curso: 03.12, p. 28, faixa 19)

Ave, Maria. / Ave Maria.
Ave, Rainha do céu; / ave, dos anjos Se16. PAI-NOSSO
nhora; / ave, raiz, ave, porta; / da luz do
P – Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu- mundo és aurora.
minados pela sabedoria do Evangelho, Exulta, ó Virgem tão bela, / as outras
ousamos dizer:
seguem-te após; / nós te saudamos:
adeus! / E pede a Cristo por nós!
T – Pai nosso...
Virgem Mãe, ó Maria! / Ave, Maria. /
17. CANTO DA COMUNHÃO
Ave Maria.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel:/
Ele visita o seu povo, ele nos salva!
1. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, / que a seu povo visitou e libertou; /
e fez surgir um poderoso Salvador / na
casa de Davi, seu servidor,
2. como falara pela boca de seus santos, / os profetas desde os tempos mais
antigos, / para salvar-nos do poder dos
inimigos / e da mão de todos quantos
nos odeiam.
3. Assim mostrou misericórdia a nossos
pais, / recordando a sua santa Aliança / e
o juramento a Abraão, o nosso pai, / de
conceder-nos que, libertos do inimigo,
4. a ele nós sirvamos sem temor / em
santidade e justiça diante dele, / enquanto perdurarem nossos dias.

RITOS FINAIS
22. BÊNÇÃO FINAL

P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Que Deus todo-poderoso vos livre
sempre de toda adversidade e derrame
sobre vós as suas bênçãos. T – Amém.
P – Torne os vossos corações atentos à
sua palavra, a fim de que transbordeis de
alegria divina. T – Amém.
P – Assim, abraçando o bem e a justiça,
possais correr sempre pelo caminho dos
mandamentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. T – Amém.
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. T – Amém.

