CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
(Onde não houver Missa.)

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

25. SAUDAÇÃO
P – Em nome do Pai...
T – Amém.

26. RITO PENITENCIAL

RITO DA COMUNHÃO
33. MOMENTO DE LOUVOR

P – Demos graças a Deus por Jesus,
que nos chama a participar de sua missão e, por sua presença no Pão da Eucaristia, nos sustenta no amor que supera toda forma de divisão, violência
e todo mal.
(O ministro extraordinário da comunhão
eucarística traz o Pão consagrado e entrega-o ao presidente da celebração, que
o coloca sobre o altar. Todos se inclinam
e cantam um breve refrão eucarístico ou
de adoração.)

(Quem preside motiva a assembleia
ao pedido de perdão. Após, rezar o
Confesso a Deus ou entoar um canto
apropriado.)
(35º Curso: 04.08, p. 49, faixa 43)
Eu sou o Pão que vem do céu! / Quem
27. ORAÇÃO INICIAL
crer em mim, / irá viver!
Ó Deus, dá-nos a graça de sempre conhecer o que é agradável aos teus olhos (Quem preside convida a assembleia a
e realizar a tua vontade em nossas pala- um breve momento de louvor e agradevras e ações. Por Cristo, nosso Senhor. cimento espontâneos.)
Amém.

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.)

31. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Ver n. 12 deste folheto.)

32. GESTO DA PAZ

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.
T – Amém.

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)

34. ORAÇÃO DO SENHOR

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.

35. COMUNHÃO

40. BÊNÇÃO FINAL

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.
39. AVISOS
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.)

P – Irmãos e irmãs, por sua morte e ressurreição, o Cristo nos reconciliou. Em 36. ORAÇÃO PESSOAL
(Tempo de silêncio.)
silêncio, supliquemos pela paz.

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
Espírito Santo. Amém.
P – Bendigamos ao Senhor.
T – Damos graças a Deus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Tg 3,13-18; Sl 18(19B); Mc 9,14-29. 3ª-f.: Cátedra de São Pedro, Apóstolo, festa – 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,
13-19. 4ª-f.: Tg 4,13-17; Sl 48(49); Mc 9,38-40. 5ª-f.: Tg 5,1-6; Sl 48(49); Mc 9,41-50. 6ª-f.: Tg 5,9-12; Sl 102(103); Mc10,1-12. Sábado: Tg 5,13-20;
Sl 140(141); Mc 10,13-16. Domingo: 8º Domingo do Tempo Comum – Eclo 27,5-8; Sl 91(92); 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45.
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20 de fevereiro de 2022 – Ano XXXIX – Nº 2218

UMA COMUNIDADE QUE VIVE O AMOR
7
P – Deus todo-poderoso tenha compaiDavi e Abisai dirigiram-se de noite
xão de nós, perdoe os nossos pecados e até ao acampamento, e encontraram
nos conduza à vida eterna.
Saul deitado e dormindo no meio das
A – Jesus nos reúne para ouvirmos T – Amém.
barricadas, com a sua lança à cabeceira,
sua Palavra e sermos fonte de vida
fincada no chão. Abner e seus soldados
(43º Curso: 08.12, p. 35, faixa 18)
e alegria para todos nossos irmãos e
dormiam ao redor dele.
8
irmãs. Com alegria, iniciemos nossa P – Senhor, tende piedade de nós.
Abisai disse a Davi: “Deus entregou
T – Senhor, tende piedade de nós.
celebração, cantando.
hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou
P – Cristo, tende piedade de nós.
cravá-lo em terra com uma lançada, e
1. CANTO DE ABERTURA
T – Cristo, tende piedade de nós.
não será preciso repetir o golpe”.
9
(46º curso: 08.15, p. 8, faixa 1)
Mas Davi respondeu: “Não o mates!
P – Senhor, tende piedade de nós.
Pois
quem poderia estender a mão conT
–
Senhor,
tende
piedade
de
nós.
O amor de Deus foi derramado em
tra o ungido do Senhor, e ficar impune?”
nossos corações / pelo seu Espírito 4. HINO DE LOUVOR
12
Então Davi apanhou a lança e a bique habita em nós, / aleluia!
(39º Curso: 08.10, p. 20, faixa 7)
lha de água que estavam junto da ca1. Comigo engrandecei ao Senhor Glória a Deus lá nos céus, / e paz na beceira de Saul, e foram-se embora.
Deus, / exaltemos todos juntos o seu terra na terra aos seus! (bis)
Ninguém os viu, ninguém se deu conta
nome! / Todas as vezes que o busquei 1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz de nada, ninguém despertou, pois todos
ele me ouviu / e de todos os temores na terra a seus amados! / A vós louvam, dormiam um profundo sono que o Seme livrou.
nhor lhes tinha enviado. 13Davi atravesRei celeste, / os que foram libertados.
sou
para o outro lado, parou no alto do
2. Contemplai a vossa face e alegrai- 2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adovos / e vosso rosto não se cubra de ver- ramos, bendizemos; / damos glória ao monte, ao longe, deixando um grande
entre eles.
gonha! / Provai e vede quão suave é o vosso nome, / vossos dons agradecemos! espaço
22
E
Davi
disse: “Aqui está a lança do
Senhor! / Feliz o homem que tem nele 3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unirei. Venha cá um dos teus servos buscáo seu refúgio!
gênito do Pai, / vós, de Deus Cordeiro -la! 23O Senhor retribuirá a cada um
3. Clamam os justos e o Senhor bon- Santo, / nossas culpas perdoai!
conforme a sua justiça e a sua fidelidadoso escuta / e de todas as angústias 4. Vós, que estais junto do Pai, / como de. Pois ele te havia entregue hoje em
os liberta. / Do coração atribulado ele nosso intercessor, / acolhei nossos pedi- meu poder, mas eu não quis estender a
está perto / e conforta o de espírito dos, / atendei nosso clamor!
minha mão contra o ungido do Senhor”.
abatido.
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssi- – Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
mo, o Senhor, / com o Espírito Divino, /
(Tempo de silêncio)
2. SAUDAÇÃO
de Deus Pai no esplendor.
P – Em nome do Pai...
7. SALMO 102 (103)
5. ORAÇÃO
T – Amém.
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 20)
P – Oremos. (Pausa para oração)
P – A graça de nosso Senhor Jesus
O Senhor é bondoso e compassivo.
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 1
procurando conhecer sempre o que é Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / e
Espírito Santo estejam convosco.
todo o meu ser, seu santo nome! / 2BenT – Bendito seja Deus que nos reuniu reto, realizemos vossa vontade em nos- dize, ó minha alma, ao Senhor, / não te
sas palavras e ações. Por nosso Senhor
no amor de Cristo.
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade esqueças de nenhum de seus favores!
3
do Espírito Santo. T – Amém.
3. ATO PENITENCIAL
Pois ele te perdoa toda culpa, / e cura
toda
a tua enfermidade; / 4da sepultuP – Irmãos e irmãs, reconheçamos nosLITURGIA
DA
PALAVRA
ra ele salva a tua vida / e te cerca de
sas culpas para celebrarmos dignamente
carinho e compaixão.
os santos mistérios.
A – Ouçamos a Palavra de Deus. Ela 8
nos revela como ser uma comunidade O Senhor é indulgente, é favorável,
(Pausa)
é paciente, é bondoso e compassivo. /
que vive o amor.
10
P – Confessemos nossos pecados:
Não nos trata como exigem nossas
T – Confesso a Deus todo-poderoso 6. PRIMEIRA LEITURA
faltas, / nem nos pune em proporção às
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei
Leitura do primeiro livro de Sa- nossas culpas.
muitas vezes por pensamentos e pala- muel (26,2.7-9.12-13.22-23) – Naque- 12Quanto dista o nascente do poente, /
vras, atos e omissões, por minha cul- les dias, 2Saul pôs-se em marcha e des- tanto afasta para longe nossos crimes. /
13
pa, minha tão grande culpa. E peço à ceu ao deserto de Zif.
Como um pai se compadece de seus
Virgem Maria, aos anjos e santos e a
Vinha acompanhado de três mil filhos, / o Senhor tem compaixão dos
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por homens, escolhidos de Israel, para que o temem.
mim a Deus, nosso Senhor.
procurar Davi no deserto de Zif.
(Tempo de silêncio)

RITOS INICIAIS

8. SEGUNDA LEITURA

reis filhos do Altíssimo, porque Deus é
bondoso também para com os ingratos
e os maus.
36
Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.
37
Não julgueis e não sereis julgados;
não condeneis e não sereis condenados;
perdoai, e sereis perdoados.
38
Dai e vos será dado. Uma boa
medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo;
porque com a mesma medida com
que medirdes os outros, vós também
sereis medidos”.
– Palavra da Salvação.
T – Glória a vós, Senhor.
(Tempo de silêncio)

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (15,45-49) – Irmãos: 45O primeiro homem, Adão, “foi
um ser vivo”. O segundo Adão é um espírito vivificante.
46
Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural; depois é
que veio o homem espiritual.
47
O primeiro homem, tirado da terra,
é terrestre; o segundo homem vem do
céu. 48Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres;
e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes.
49
E como já refletimos a imagem do
homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus. 10. HOMILIA
(Após a homilia, tempo de silêncio.)
(Tempo de silêncio)

9. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. II, p. 21)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos dou este novo mandamento, /
nova ordem, agora, vos dou: / que, também vos ameis uns aos outros, como eu
vos amei, diz o Senhor!
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.
(6,27-38) – Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 27“A vós que me
escutais, eu digo: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam,
28
bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam.
29
Se alguém te der uma bofetada
numa face, oferece também a outra. Se
alguém te tomar o manto, deixa-o levar
também a túnica. 30Dá a quem te pedir
e, se alguém tirar o que é teu, não peças
que o devolva. 31O que vós desejais que
os outros vos façam, fazei-o também
vós a eles.
32
Se amais somente aqueles que vos
amam, que recompensa tereis? Até os
pecadores amam aqueles que os amam.
33
E se fazeis o bem somente aos que
vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim.
34
E se emprestais somente àqueles de
quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam
aos pecadores, para receber de volta a
mesma quantia.
35
Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem
esperar coisa alguma em troca. Então,
a vossa recompensa será grande, e se-

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 – Ao celebrar com reverência vossos
mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus,
que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por
11. PROFISSÃO DE FÉ
Cristo, nosso Senhor.
P – Cheios de confiança, professemos T – Amém.
a nossa fé.
15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
T – Creio em Deus Pai...

12. ORAÇÃO COMUNITÁRIA

P – Ao Senhor que nos ama e nos chama a viver no mesmo amor, apresentemos confiantes as nossas preces.
1. Senhor, ajudai o Papa e os bispos a
serem promotores do amor que vence
todo mal.
T – Senhor, escutai a nossa prece.
2. Senhor, ajudai-nos a viver a vossa
misericórdia com aqueles que nos criticam e nos perseguem.
3. Senhor, sustentai no amor as famílias
que vivem conflitos e tensões.
4. Senhor, libertai-nos de todo preconceito e intolerância que nos levam a
rejeitar os outros.
5. Senhor, que as religiões no mundo
superem conflitos e guerras.
(Preces espontâneas)
P – Senhor, abri-nos ao vosso amor
para sermos capazes de tornar possível
o impossível: amar sempre a todos. 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)

(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.
Nós vos agradecemos, Deus Pai todopoderoso, e por causa de vossa ação no
mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus.
No meio da humanidade, dividida em
contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a
procurar a reconciliação.
Vosso Espírito Santo move os corações,
de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e
os povos procurem reencontrar a paz.
T – Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de
vossa paz.
Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a
busca da paz vença os conflitos, que o
perdão supere o ódio, e a vingança dê
lugar à reconciliação.
Por tudo de bom que fazeis, Deus de
misericórdia, não podemos deixar de
vos louvar e agradecer.
Unidos ao coro dos reconciliados cantamos (dizemos) a uma só voz:
T – Santo, Santo, Santo...
Deus de amor e de poder, louvado sois
em vosso Filho Jesus Cristo, que veio
em vosso nome. Ele é a vossa palavra
que liberta e salva toda a humanidade.
Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos
chega a vossa paz.
T – Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de
vossa paz.

Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso
Filho, entregando-o à morte para que
voltássemos a vós e nos amássemos uns
aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu.
Cumprindo o que ele nos mandou,
vos pedimos: Santificai, por vosso Espírito, estas oferendas. Antes de dar a
vida para nos libertar, durante a ceia,
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a
seus discípulos, dizendo: Tomai, todos,
e comei: Isto é o meu Corpo que será
entregue por vós.
Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice e, proclamando a vossa
misericórdia, o deu 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!
Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso
Filho nos deixou esta prova de amor.
Celebrando a sua morte e ressurreição,
nós vos damos aquilo que nos destes: o
sacrifício da perfeita reconciliação.
T – Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos
também com vosso Filho e, nesta
ceia, dai-nos o mesmo Espírito de
reconciliação e de paz.
T – Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
Ele nos conserve em comunhão com o
Papa N., e nosso Bispo, N., com todos
os bispos e o povo que conquistastes.
Fazei de vossa Igreja sinal da unidade
entre os seres humanos e instrumento
da vossa paz.
T – Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
Assim como aqui nos reunistes, ó Pai,
à mesa do vosso Filho em união com
a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com
todos os santos, reuni no mundo novo,
onde brilha a vossa paz, os homens e as
mulheres de todas as classes e nações,
de todas as raças e línguas, para a ceia
da comunhão eterna, por Jesus Cristo,
nosso Senhor.
T – Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
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.

16. RITO DA COMUNHÃO

P – Rezemos, com amor e confiança, a
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T – Pai nosso...
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.

5. É ele o Sol do Oriente / que nos veio
visitar. / Da morte, da escuridão, / vem
a todos libertar / a nós, seu povo reunido / 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 todo-poderoso, concedei-nos
alcançar a salvação eterna, cujo penhor
recebemos neste sacramento. 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.

