25. SAUDAÇÃO

missão e se faz presente nesta refeição, como tantas vezes na vida dos
P – Em nome do Pai...
discípulos ao comer com eles. Que
T – Amém.
esta refeição renove em nós a alegria
da nossa vocação.
26. RITO PENITENCIAL
(Quem preside motiva a assembleia (O ministro extraordinário da comunhão
ao pedido de perdão. Após, rezar o eucarística traz o Pão consagrado e enConfesso a Deus ou entoar um canto trega-o ao presidente da celebração, que
o coloca sobre o altar. Todos se inclinam
apropriado.)
e cantam um breve refrão eucarístico ou
27. ORAÇÃO INICIAL
de adoração.)
Ó Deus, faze de nós uma comunida- (35º Curso: 04.08, p. 49, faixa 43)
de viva e guarda-nos na tua proteção.
Dá-nos a graça de confiar sempre em Eu sou o Pão que vem do céu! / Quem
teu amor, que nunca se cansa. Por crer em mim, / irá viver!
(Quem preside convida a assembleia
Cristo, nosso Senhor. Amém.
a um breve momento de louvor e
agradecimento espontâneos.)
RITO DA PALAVRA

28. LEITURAS BÍBLICAS
(Ver n. 6, 7, 8, e 9 deste folheto.)

29. MEDITAÇÃO

(Partilha da Palavra.)

30. PROFISSÃO DE FÉ
(Ver n. 11 deste folheto.)

34. ORAÇÃO DO SENHOR

P – Antes de recebermos o Corpo de
Cristo, sinal de reconciliação e vínculo
de união fraterna, rezemos juntos como
o Senhor nos ensinou:
T – Pai nosso... pois vosso é o reino, o
poder e a glória para sempre.

35. COMUNHÃO

P – O Verbo se fez carne e habitou entre
nós. Hoje desceu do céu a verdadeira paz.
(Ver n. 12 deste folheto.)
(Mostrando o pão consagrado:)
32. GESTO DA PAZ
P – Eis o Cordeiro de Deus, aquele que
P – Irmãos e irmãs, por sua morte e res- tira o pecado do mundo!
surreição, o Cristo nos reconciliou. Em T – Senhor, eu não sou digno(a)...
silêncio, supliquemos pela paz.
(Comunhão: canto nº 17 deste folheto.)

31. ORAÇÃO DOS FIÉIS

bração e nos renovaste. 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.
T – Amém.
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38. COLETA FRATERNA

(É o momento de trazer donativos ou
oferta em dinheiro para as necessidades da comunidade, enquanto a
assembleia canta.)
(45º Curso: 08.14, p. 66, faixa 34)

E todos repartiam o pão, / e não havia necessitados entre eles. (bis)
1. E todos eram um coração, uma só
vida; / ninguém dizia seus os bens que
possuía. / Eles tomavam o alimento
com alegria / e cativavam do seu povo
a simpatia.
2. Nossos irmãos repartiam os seus
bens, / fraternalmente tinham tudo em
comum; / e era grande a alegria e união /
no dia a dia e ao partir o pão.

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.
RITO DA COMUNHÃO
36. ORAÇÃO PESSOAL
T – Em nome do Pai e do Filho e do
(Tempo de silêncio.)
Espírito Santo. Amém.
33. MOMENTO DE LOUVOR
37.
ORAÇÃO
PÓS-COMUNHÃO
P – Bendigamos ao Senhor.
P – Demos graças a Deus por Jesus,
que nos chama a participar de sua Ó Deus, tu nos reuniste nesta cele- T – Damos graças a Deus.

ENTENDENDO A LITURGIA

Anotação:
1. Hoje, bênção das mochilas. Catedral Metropolitana, às 17h30.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13. 3ª-f.: Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21. 4ª-f.: Tg 1,19-27; Sl 14(15);

Mc 8,22-26. 5ª-f.: Tg 2, 1-9; Sl 33(34); Mc 8,27-33. 6ª-f.: Tg 2,14-24.26; Sl 111(112); Mc 8,34-9,1. Sábado: Tg 3,1-10; Sl 11(12); Mc 9,2-13.
Domingo: 7º Domingo do Tempo Comum – 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102(103); 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38.

CÚRIA ARQUIDIOCESANA
Praça Dom Emanuel, s/n - Centro - Caixa postal 174 CEP 74001-970 - Goiânia - Goiás – Fone: (62) 3223-0759 - curia@arquidiocesedegoiania.org.br

BENDITOS OS QUE CONFIAM NO SENHOR

A – Jesus nos dá sua vida e nos faz participantes do Reino. Ele nos chama a
ser servidores do amor, da paz e da justiça. Acolhendo seu chamado e agradecendo sua presença no meio de nós,
iniciemos nossa celebração, cantando.

P – Senhor, que viestes para fazer de
nós o vosso povo santo, tende piedade
de nós.
T – Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison! (bis)
P – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T – Amém.

1. CANTO DE ABERTURA

4. HINO DE LOUVOR

(46º curso: 08.15, p. 8, faixa 1)

(39º Curso: 08.10, p. 20, faixa 7)

2. SAUDAÇÃO

Glória a Deus lá nos céus, / e paz na
terra na terra aos seus! (bis)
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz
na terra a seus amados! / A vós louvam,
Rei celeste, / os que foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos glória ao
vosso nome, / vossos dons agradecemos!
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / vós, de Deus Cordeiro
Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como
nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o Espírito Divino, /
de Deus Pai no esplendor.

3. ATO PENITENCIAL

P – Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus, que prometestes permanecer
nos corações sinceros e retos, dai-nos,
por vossa graça, viver de tal modo, que
possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. T – Amém.

RITOS INICIAIS

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

5. ORAÇÃO

P – No dia em que celebramos a vitóLITURGIA DA PALAVRA
ria de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer A – A palavra de Deus nos revela em
para o pecado e ressurgir para uma vida que consiste a verdadeira felicidade.
nova. Reconheçamo-nos necessitados
6. PRIMEIRA LEITURA
de misericórdia do Pai.
Leitura do Livro do Profeta Je(Pausa)
remias (17,5-8) – 5Isto diz o Senhor:
(45º Curso: 08.14, p. 46, faixa 24)
“Maldito o homem que confia no hoP – Senhor, que sois a plenitude da ver- mem e faz consistir sua força na cardade e da graça, tende piedade de nós. ne humana, enquanto o seu coração se
T – Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) afasta do Senhor; 6como os cardos no
P – Cristo, que vos tornastes pobre para deserto, ele não vê chegar a ﬂoração,
nos enriquecer, tende piedade de nós.
prefere vegetar na secura do ermo, em
T – Christe, Christe, Christe eleison! (bis) região salobra e desabitada.

Bendito o homem que confia no
Senhor, cuja esperança é o Senhor; 8é
como a árvore plantada junto às águas,
que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do
calor: sua folhagem mantém-se verde,
não sofre míngua em tempo de seca e
nunca deixa de dar frutos”.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)
7

7. SALMO 1,1-2.3.4.6
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 18)

É feliz quem a Deus se confia!
1
Feliz é todo aquele que não anda, / conforme os conselhos dos perversos; / que
não entra no caminho dos malvados, /
nem junto aos zombadores vai sentarse: / 2mas encontra seu prazer na lei de
Deus / e a medita, dia e noite, sem cessar.
3
Eis que ele é semelhante a uma árvore, /
que à beira da torrente está plantada; / ela
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. / Eis que
tudo o que ele faz vai prosperar.
4
Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha
seca / espalhada e dispersada pelo vento. / 6Pois Deus vigia o caminho dos
eleitos, / mas a estrada dos malvados
leva à morte.
(Tempo de silêncio)

8. SEGUNDA LEITURA

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (15,12.16-20) –
Irmãos: 12Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns
dizer entre vós que não há ressurreição
dos mortos? 16Pois, se os mortos não
ressuscitam, então Cristo também não
ressuscitou. 17E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estais nos vossos pecados.
18
Então, também os que morreram em
Cristo pereceram.
19
Se é para esta vida que pusemos a
nossa esperança em Cristo, nós somos –
de todos os homens ‒ os mais dignos de
compaixão. 20Mas, na realidade, Cristo
ressuscitou dos mortos como primícias
dos que morreram.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

9. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 19)

Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!
Ficai muito alegres, saltai de alegria, /
pois, tendes um prêmio bem grande nos
céus. / Ficai muito alegres, saltai de alegria, / Amém! Aleluia, Aleluia!
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.
(6,17.20-26) – Naquele tempo, 17Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali
estavam muitos dos seus discípulos e
grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro
e Sidônia.
20
E, levantando os olhos para os seus
discípulos, disse:
“Bem-aventurados vós, os pobres,
porque vosso é o Reino de Deus!
21
Bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados! Bem-aventurados vós, que agora chorais,
porque havereis de rir! 22Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e
amaldiçoarem o vosso nome, por causa
do Filho do Homem!
23
Alegrai-vos, nesse dia, e exultai
pois será grande a vossa recompensa
no céu; porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas.
24
Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação! 25Ai de vós, que
agora tendes fartura, porque passareis
fome ! Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas! 26Ai de vós,
quando todos vos elogiam! Era assim
que os antepassados deles tratavam os
falsos profetas”.
– Palavra da Salvação.
T – Glória a vós, Senhor.
(Tempo de silêncio)

10. HOMILIA

(Após a homilia, tempo de silêncio.)

11. PROFISSÃO DE FÉ

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

12. ORAÇÃO COMUNITÁRIA

2. Senhor, que sejamos apoio junto
aos pobres, para que seu Reino se concretize no mundo, repleto de justiça e
exercício da fraternidade.
3. Senhor, que promovamos a partilha
com os famintos e coloquemos os frutos da terra na mesa de todos.
4. Senhor, que sejamos uma presença
consoladora junto aos que choram, a
fim de que suas tristezas se transformem em alegria.
5. Senhor, que as pessoas que possuem muitos bens não sejam escravas do egoísmo, da indiferença e do
individualismo.
6. Senhor, que não queiramos somente
elogios e aplausos; tornai-nos abertos à
correção fraterna.
(Preces espontâneas)
P – Concedei-nos, Senhor, o espírito das bem-aventuranças no exercício
de nossas responsabilidades pessoais,
familiares e sociais. 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, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna
recompensa para os que fazem a vossa
vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.

P – Apresentemos ao Senhor nossas
orações e súplicas. É nele que colocamos nossa confiança.
1. Senhor, que o Papa e toda a Igreja sejam promotores das bem-aventuranças
15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
para toda a humanidade.
T – Senhor, ouvi-nos.
(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,
sempre e em todo o lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes
vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor
e Redentor.
Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos
doentes e pecadores, colocando-se ao
lado dos perseguidos e marginalizados.
Com a vida e a palavra anunciou ao
mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas.
Por essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa
glória, cantando (dizendo) 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 – Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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!
Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à
perfeição na fé e no amor, em comunhão
com o nosso Papa N., o nosso Bispo N.,
com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes.
T – Confirmai o vosso povo na unidade!
Dai-nos olhos para ver as necessidades
e os sofrimentos dos nossos irmãos e
irmãs; inspirai-nos palavras e ações
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos
empenhemos lealmente no serviço a
eles. Vossa Igreja seja testemunha viva
da verdade e da liberdade, da justiça e
da paz, para que toda a humanidade se
abra à esperança de um mundo novo.
T – Ajudai-nos a criar um mundo
novo!
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,
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.

P – Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T – Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
P – Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz”. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo.
T – Amém.
P – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T – O amor de Cristo nos uniu.
P – (Em voz baixa, enquanto parte a
hóstia grande.)
Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos
receber, nos sirva para a vida eterna.
(Recitado ou cantado:)
T – Cordeiro de Deus, que tirais...
P – Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo.
T – Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
(48º curso: 10.20, p. 100, faixa 52)

És, Jesus, o Cordeiro de Deus / que
te ofertas pra ser imolado. / Vem nos
dar o alimento da vida / e tirar deste
mundo o pecado.
1. Bendito o Deus de Israel, / que a seu
povo visitou / e deu-nos libertação /
enviando um Salvador, / da casa do rei
Davi, / seu ungido servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas / desde
os tempos mais antigos, / quis libertar
o seu povo / do poder dos inimigos, /
lembrando-se da aliança / de Abraão e
dos antigos.
3. Fez a seu povo a promessa / de viver na liberdade. / Sem medos e sem
pavores / dos que agem com maldade /
e sempre a ele servir / na justiça e santidade.
4. Menino, serás profeta / do Altíssimo
Senhor, / pra ir à frente aplainando / os
caminhos do Senhor, / anunciando o
perdão / a um povo pecador.
16. RITO DA COMUNHÃO
5. É ele o Sol do Oriente / que nos veio
P – Rezemos, com amor e confiança, a visitar. / Da morte, da escuridão, / vem
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
a todos libertar / a nós, seu povo reuniT – Pai nosso...
do / para a paz faz caminhar.

6. Ao nosso Pai demos glória / e a
Jesus louvor, também / louvor e glória,
igualmente, / ao Espírito que vem. /
Que nosso louvor se estenda / hoje,
agora e sempre. Amém!

18. MOMENTO DE SILÊNCIO
E ORAÇÃO PESSOAL

Ref. meditativo: (48º Curso: 10.20, p. 122, faixa 72)
Tudo por causa de um grande amor! /
Tudo por causa de um grande amor! /
Tudo, / tudo / por causa de um grande
amor! / Por causa / de um grande amor!
(Tempo de silêncio)

19. ORAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o
alimento que nos traz a verdadeira vida.
Por Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.

20. HINO MARIANO
(42º Curso: 03.12, p. 49, faixa 33)

Ave, Rainha do céu; / ave, dos anjos Senhora; / ave, raiz, ave, porta; / da luz do
mundo és aurora.
Exulta, ó Virgem tão bela, / as outras
seguem-te após; / nós te saudamos:
adeus! / E pede a Cristo por nós!
Virgem Mãe, ó Maria! / Virgem Mãe, ó
Maria! (bis)

21. AVISOS DA COMUNIDADE
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.

23. DESPEDIDA

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

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
(Onde não houver Missa.)

24. ACOLHIDA

(Após a acolhida, entoar o canto de
abertura. Ver n. 1 deste folheto.)

