23. DESPEDIDA

surreição, o Cristo nos reconciliou. Demo- de união fraterna, rezemos juntos como
-nos uns aos outros o abraço da paz!
o Senhor nos ensinou:
P – Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T – Pai nosso... pois vosso é o reino, o
T – Graças a Deus.
RITO DA COMUNHÃO
poder e a glória para sempre.

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

33. MOMENTO DE LOUVOR

P – Demos graças a Deus e acolhamos
(Onde não houver Missa.)
Jesus no pão consagrado, memória viva
do corpo do Senhor, da sua ação em fa24. ACOLHIDA
vor dos doentes e aflitos. Que Ele nos
(Após a acolhida, entoar o canto de aber- console e nos revigore com a força deste
tura. Ver n. 1 deste folheto.)
sacramento.
(O ministro extraordinário da comu25. SAUDAÇÃO
nhão eucarística traz o Pão consagrado
P – Em nome do Pai...
e entrega-o ao presidente da celebraT – Amém.
ção, que o coloca sobre o altar. Todos
se inclinam e cantam um breve refrão
26. RITO PENITENCIAL
(Quem preside motiva a assembleia ao eucarístico ou de adoração.)
pedido de perdão. Após, rezar o Confesso (42º Curso: 03.12, p.20, faixa 11)
a Deus ou entoar um canto apropriado.) T – Eu sou o Pão vivo descido do céu; /
quem dele comer viverá eternamente:
27. ORAÇÃO INICIAL
Tomai e comei.
Ó Deus, cuida desta tua família e guarP – Bendito sejas, Senhor, porque nesda-nos na tua proteção. Dá-nos a graça
te dia santo de domingo nos acolhes na
de confiar sempre em teu amor, que nuncomunhão do teu amor e renovas nosca se cansa. Por Cristo, nosso Senhor. sos corações com a alegria da ressurreiAmém.
ção 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 correspon28. LEITURAS BÍBLICAS
der com mais fidelidade à missão que
(Ver n. 6, 7, 8, e 9 deste folheto.)
nos deste e invocamos sobre nós o teu
Espírito. Apressa o tempo da vinda do
29. MEDITAÇÃO
teu reino, e recebe o louvor de todas as
(Partilha da Palavra.)
pessoas que te buscam.
30. PROFISSÃO DE FÉ
T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor!
(Quem preside convida a assembleia a
(Ver n. 11 deste folheto.)
um breve momento de louvor e agrade31. ORAÇÃO DOS FIÉIS
cimento espontâneos.)
(Ver n. 12 deste folheto.)

5º Domingo do Tempo Comum – Ano C

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, tu nos reuniste nesta celebração e
renovaste, no mais profundo de nós, nosso
chamado ao Evangelho. Sustenta-nos em
nossa vocação, dá-nos coragem e liberdade de coração para seguir sempre os passos
daquele que é a luz de nossas vidas, Jesus
Cristo, teu filho e nosso Senhor. 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.
T – Em nome do Pai e do Filho e do Es34. ORAÇÃO DO SENHOR
pírito Santo. Amém.
32. ABRAÇO DA PAZ
P – Antes de recebermos o Corpo de P – Bendigamos ao Senhor.
P – Irmãos e irmãs, por sua morte e res- Cristo, sinal de reconciliação e vínculo T – Damos graças a Deus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Rs 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56. 3ª-f.: 1Rs 8,1-7.9-13; Mc 7,1-13. 4ª-f.: Quarta-feira de Cinzas – Jl
2,12-18; 2Cor 5,20 ‒ 6,2; Mt 6,1-6.16-18. 5ª-f.: Dt 30,15-20; Lc 9,22-25. 6ª-f.: Is 58,1-9a; Lc 9,14-15. Sábado: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
Domingo: 1º Domingo da Quaresma – Dt 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.
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AVANÇA PARA ÁGUAS MAIS PROFUNDAS
RITOS INICIAIS

P – Senhor, que congregais na unidade
os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós.
T – Senhor, tende piedade de nós.
P – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. T – Amém.

A – Viemos aqui para ouvir a Palavra
de Deus e receber o Pão da Vida. Somos enviados ao mundo para anunciar
e viver aquilo que a Eucaristia nos ensina e para isso nos capacita. Dispostos a acolher a missão, iniciemos nossa 4. HINO DE LOUVOR
celebração, cantando.
(38º Curso: 03.10, p. 16, faixa 12)
1. CANTO DE ABERTURA
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na
terra a seus amados! / A vós louvam, Rei
(46º curso: 08.15, p. 8, faixa 1)
celeste, / os que foram libertados!
O amor de Deus / foi derramado em
nossos corações / pelo seu Espírito que Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos glória ao vosso
habita em nós, / aleluia!
nome, / vossos dons agradecemos!
1. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, /
exaltemos todos juntos o seu nome! / To- 2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito
das as vezes que o busquei ele me ouviu / do Pai, / vós, de Deus Cordeiro Santo, /
nossas culpas perdoai!
e de todos os temores me livrou.
2. Contemplai a vossa face e alegrai-vos / Vós, que estais junto do Pai, / como nose vosso rosto não se cubra de vergonha! / so intercessor, / acolhei nossos pedidos, /
Provai e vede quão suave é o Senhor! / Fe- atendei nosso clamor!
3. Vós somente sois o Santo, / o Altíssiliz o homem que tem nele o seu refúgio!
mo, o Senhor, / com o Espírito Divino, /
3. Clamam os justos e o Senhor bondoso esde Deus Pai no esplendor.
cuta / e de todas as angústias os liberta. / Do
coração atribulado ele está perto / e con- Amém, amém, amém! Amém, amém! (bis)
forta o de espírito abatido.
5. ORAÇÃO

2. SAUDAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Velai, ó Deus, sobre a vossa família,
P – Em nome do Pai...
com incansável amor; e, como só conT – Amém.
P – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, fiamos na vossa graça, guardai-nos sob
a vossa proteção. Por nosso Senhor Jeo amor do Pai e a comunhão do Espírito
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Santo estejam convosco.
Espírito Santo.
T – Bendito seja Deus que nos reuniu
T – Amém.
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P – No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma
vida nova. Reconheçamo-nos necessitados de misericórdia do Pai.
(Pausa)
P – Senhor, que viestes procurar quem
estava perdido, tende piedade de nós.
T – Senhor, tende piedade de nós.
P – Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós.
T – Cristo, tende piedade de nós.

LITURGIA DA PALAVRA
A – Apesar de nossa fragilidade, Deus nos
confia uma missão. Escutemos sua Palavra.

6. PRIMEIRA LEITURA

Leitura do Livro do Profeta Isaías
(6,1-2a.3-8) – 1No ano da morte do rei
Ozias, vi o Senhor sentado num trono
de grande altura; o seu manto estendia-se pelo templo. 2aHavia serafins de pé a
seu lado; cada um tinha seis asas. 3Eles
exclamavam uns para os outros: “Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos;
toda a terra está repleta de sua glória”.
4
Ao clamor dessas vozes, começaram

a tremer as portas em seus gonzos e o
templo encheu-se de fumaça. 5Disse eu
então: “Ai de mim, estou perdido! Sou
apenas um homem de lábios impuros,
mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos”.
6
Nisto, um dos serafins voou para
mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, 7e tocou
minha boca, dizendo: “Assim que isto
tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado”.
8
Ouvi a voz do Senhor que dizia:
“Quem enviarei? Quem irá por nós?”
Eu respondi: “Aqui estou! Envia-me!”
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

7. SALMO 137 (138)
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 16)

Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, / e ante o vosso templo vou
prostrar-me!
1
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, / porque ouvistes as palavras dos
meus lábios! / Perante os vossos anjos
vou cantar-vos / 2ae ante o vosso templo
vou prostrar-me!
b
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, / c porque fizestes muito mais que
prometestes; / 3 naquele dia em que gritei, vós me escutastes, / e aumentastes o
vigor da minha alma.
4
Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, / quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. / 5Hão de cantar vossos
caminhos e dirão: / “Como a glória do
Senhor é grandiosa!”
7c
Estendereis o vosso braço em meu auxílio / e havereis de me salvar com vossa destra. / 8Completai em mim a obra
começada; / ó Senhor, vossa bondade é
para sempre! / Eu vos peço: não deixeis
inacabada / esta obra que fizeram vossas
mãos!
(Tempo de silêncio)

8. SEGUNDA LEITURA

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (15,1-11) – 1Quero
lembrar-vos, irmãos, o evangelho que
vos preguei e que recebestes, e no

qual estais firmes. 2Por ele sois salvos,
se o estais guardando tal qual ele vos
foi pregado por mim. De outro modo,
teríeis abraçado a fé em vão.
3
Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu por
nossos pecados, segundo as Escrituras;
4
que foi sepultado; que, ao terceiro dia,
ressuscitou, segundo as Escrituras; 5e que
apareceu a Cefas e, depois, aos Doze.
6
Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a
maioria ainda vive e alguns já morreram.
7
Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. 8Por
último, apareceu também a mim, como
a um abortivo.
9
Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo,
porque persegui a Igreja de Deus. 10É
pela graça de Deus que eu sou o que sou.
Sua graça para comigo não foi estéril:
a prova é que tenho trabalhado mais do
que os outros apóstolos – não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo.
11
É isso, em resumo, o que eu e eles
temos pregado e é isso o que crestes.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

9. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos eAclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 17)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
“Vinde após mim!”, o Senhor lhes falou, /
“e vos farei pescadores de homens”.
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.
(5,1-11) – Naquele tempo, 1Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e
a multidão apertava-se ao seu redor para
ouvir a palavra de Deus
2
Jesus viu duas barcas paradas na
margem do lago. Os pescadores haviam
desembarcado e lavavam as redes. 3Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da
margem, Depois, sentou-se e, da barca,
ensinava as multidões.
4
Quando acabou de falar, disse a Simão:
“Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca”. 5Simão respondeu: “Mestre, nós trabalhamos a noite
inteira e nada pescamos. Mas, em atenção
à tua palavra, vou lançar as redes”.
6
Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes
se rompiam. 7Então fizeram sinal aos
companheiros da outra barca, para que
viessem ajudá-los. Eles vieram, e en-

cheram as duas barcas, a ponto de quase
afundarem.
8
Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se
aos pés de Jesus, dizendo: “Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador!”
9
É que o espanto se apoderara de Simão
e de todos os seus companheiros, por
causa da pesca que acabavam de fazer.
10
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que
eram sócios de Simão, também ficaram
espantados. Jesus, porém, disse a Simão:
“Não tenhas medo! De hoje em diante tu
serás pescador de homens”.
11
Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus.
– 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 - (Com a mão sobre a Bíblia) - O Senhor pergunta hoje como no tempo do
profeta Isaías: “Quem hei de enviar?
Quem irá por nós?
T – (Erguendo o braço direito) – Aqui
estamos, Senhor! Envia-nos!
1. P– Para ser Igreja, sinal do Reino,
na comunhão com o Papa, os bispos,
testemunhando a caridade, quem hei de
enviar? Quem irá por nós?
T – Aqui estamos...
2. P – Para ser testemunha da alegria do
Evangelho, quem hei de enviar? Quem
irá por nós?
T – Aqui estamos...
3. P – Para ser Igreja, obra de misericórdia que salva, cura e liberta, quem
hei de enviar? Quem irá por nós?
T – Aqui estamos...
4. P – Para atuar na política, na economia, na cultura, promovendo o bem
comum, quem hei de enviar? Quem irá
por nós?
T – Aqui estamos...
4. P – Para anunciar a Palavra de Deus
nas famílias, a quem hei de enviar?
Quem irá por nós?
T – Aqui estamos...
5. P – Para cuidar da vida das crianças e
dos idosos, quem hei de enviar? Quem
irá por nós?
T – Aqui estamos...
6. P – Para promover a justiça, a verdade
e a paz, quem hei de enviar? Quem irá
por nós?
T – Aqui estamos...

(Perguntas espontâneas)
P – Escutai, Senhor, as nossas orações e
enchei-nos da vossa graça, para proclamarmos que só vós sois Santo e nos colocarmos inteiramente ao serviço do Evangelho. Por Jesus 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 – Senhor nosso Deus, que criastes o
pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós
sacramento da vida eterna. Por Cristo,
nosso Senhor. T – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A
(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.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor,
Pai de infinita bondade.
Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de todos os
povos, línguas e nações. Vivificada pela
força do vosso Espírito não deixais, por
meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos.

Assim, manifestando a aliança do vosso
amor, a Igreja transmite constantemente
a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que
prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso.
Por essa razão, com todas as virtudes do
céu, nós vos celebramos na terra, cantando
(dizendo) com toda a Igreja a uma só voz:
T – Santo, Santo, Santo....
Na verdade, vós sois santo e digno de
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho
da vida. Na verdade, é bendito o vosso
Filho, presente no meio de nós, quando
nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
T – O vosso Filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade,
que envieis o vosso Espírito Santo para
santificar estes dons do pão e do vinho, a
fim de que se tornem para nós o Corpo e
o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T – Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei: Isto é o meu
Corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando 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.
Eis o mistério da fé!
T – Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e
ressurreição.
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes
entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do
vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo
e Sangue comungamos.
T – Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Renovai Senhor, à luz do Evangelho, a
vossa Igreja (que está em N.). Fortalecei
o vínculo da unidade entre os fiéis leigos

e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa N. e o nosso bispo N. e os bispos do mundo inteiro, para
que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal
profético de unidade e de paz.
T – Confirmai na caridade o vosso
povo!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs,
(N. e N.), que adormeceram na paz do
vosso Cristo, e de todos os falecidos,
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na
luz da vossa face e concedei-lhes, no dia
da ressurreição, a plenitude da vida.
T – Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria, São José,
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires,
(com S. N.: Santo do dia ou Patrono) e
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.
T – Amém.

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!

18. MOMENTO DE SILÊNCIO
E ORAÇÃO PESSOAL

Ref. meditativo: (44º Curso: 08.13, p. 52, faixa 31)
Senhor, chamaste-me, aqui estou! / Ô, ô,
ô! / Ô, ô, ô! / Chamaste-me, aqui estou!
(Tempo de silêncio)

19. ORAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice;
fazei-nos viver de tal modo unidos em
Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. 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 iluminados pela sabedoria do Evangelho, mundo és aurora.
Exulta, ó Virgem tão bela, / as outras
ousamos dizer:
seguem-te após; / nós te saudamos:
T – Pai nosso...
adeus! / E pede a Cristo por nós!
17. CANTO DA COMUNHÃO
Virgem Mãe, ó Maria!
(45º curso: 08.15; p. 56, faixa 28)
Ave, Maria. / Ave Maria.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel:/ 21. AVISOS DA COMUNIDADE
Ele visita o seu povo, ele nos salva!
1. Bendito seja o Senhor Deus de IsraRITOS FINAIS
el, / que a seu povo visitou e libertou; /
e fez surgir um poderoso Salvador / na 22. BÊNÇÃO FINAL
casa de Davi, seu servidor,
P – O Senhor esteja convosco.
2. como falara pela boca de seus san- T – Ele está no meio de nós.
tos, / os profetas desde os tempos mais
antigos, / para salvar-nos do poder dos P – Que Deus todo-poderoso vos livre
inimigos / e da mão de todos quantos sempre de toda adversidade e derrame
sobre vós as suas bênçãos.
nos odeiam.
T – Amém.
3. Assim mostrou misericórdia a nossos
pais, / recordando a sua santa Aliança / e P – Torne os vossos corações atentos à
o juramento a Abraão, o nosso pai, / de sua palavra, a fim de que transbordeis de
alegria divina.
conceder-nos que, libertos do inimigo,
4. a ele nós sirvamos sem temor / em T – Amém.
santidade e justiça diante dele, / en- P – Assim, abraçando o bem e a justiça,
possais correr sempre pelo caminho dos
quanto perdurarem nossos dias.
5. Serás profeta do Altíssimo, ó meni- mandamentos divinos e tornar-vos coerno, / pois irás andando à frente do Se- deiros dos santos.
nhor, / para aplainar e preparar os seus T – Amém.
caminhos, / anunciando ao seu povo a P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
salvação, / que está na remissão de seus Pai e Filho e Espírito Santo.
pecados;
T – Amém.

