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O Senhor esteja convosco 

E contigo tambem 

  

Elevamos os nossos coracoes. 

A Deus os elevamos. 

                    

Demos gracas ao Senhor,  Deus de toda a criacao. 

E justo dar-lhe gracas e louvor. 

  

Tu expressou a palavra e tudo quanto esta no ceu e na terra, todas as coisas vieram a 

existencia. Teu Espirito soprando sobre os elementos primais, e trouxeste adiante vida em 

formas inumerveis, incluindo esta nossa terra fragil, e nos, entre os seus habitants. 

 

Como o nosso passado esta em Ti, assim nossa esperanca para o future descansa em Ti. 

Como nos desviamos dos teus caminhos, assim uqeremos voltar ao seu terno amor. Atraves 

de Ti todas as coisas sao trazidas a nova vida. 

  

(Prefacio proprio) Assim, demos gracas pelas glorias da tua criacao dada ao nosso cuidado, e 

pelas oportunidades de partilhar tal riqueza com todo o teu povo. Assim com as maravilhas 

de toda a criacao e os hinos de louvor de toda tua criatura, no ceu e na terra, te louvamos, 

agora e sempre dizendo: 

  

Santo, santo, santo… 

                    

Na noite em Jesus foi traido, tomou pao, trabalho das maos humanas, dom da nossa terra, e 

deu gracas a Deus. Ele partiu o pao para falar do partir do seu corpo sobre a cruz. Dando aos 

seus amigos disse: Toma e come, este e o meu corpo dado por vos. Fazei-o em memoria de 

mim. 

  

Ele tomou o calice, trabalho das maos humanas, dom da nossa terra, e deu gracas a Deus, o 

Criador. Ele derramou o vinho para falar do derramamento do seu sangue. Ele deu aos seus 

amigos dizendo: Este e meu sangue da nova alianca, derramado por vos e por toda a criacao 

para o perdao dos pecados. Sempre que beberdes deste vinho, fazei –o em memoria de 

mim. 

  

Proclamemos o misterio de fe. 

Cristo morreu 

Cristo ressuscitou 

Cristo voltara 
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Assim o Deus, nos que procuramos tua reconciliacao; nos que precisamos reconciliacao uns 

aos outros; nos que esperamos reconciliacao com toda a criacao, aproximamos a este 

misterio. 

 

Em sermos quebrados, separados e interiados; a vida renasce denovo. Existe uma abertura 

quando quebrantados; e na separcao existem as raizes da partilha; e na morte e sepultura a 

semente de uma nova vida no porvir. 

  

Enquanto olhamos no nosso mundo, nas nossa vidas, e nos nossos coracoes a sua segunda 

vinda, guarda-nos proximos a esta visao que nos vimos. Atraves do dar de pao e vinho, 

recilia-nos com o mundo, dando-nos a quebrada uniao; separada unidade e a sepultada 

ressureicao pela qual podemos restaurar a sua criacao e cumprir a tua vontade. 

  

Envia sobre nos e sobre toda a tua criacao, o Espirito dador da vida que no principio moveu 

sobre as aguas. Move em nos o criativo e redime o destrutivo. Une-nos contigo ataraves do 

corpo e sangue do teu Filho, tua Palavra feita carne. 

  

Por Ele, com Ele e n’Ele, e na unidade do teu Critivo Espirito, com todo o que foi, e, e  que 

sera,  no teu universe, nos levantamos perante Ti e te adoramos, Deus de todos, nos hinos 

do eterno louvor. 

  

Bencao e honra e Gloria e poder a Ti pertencem para todo sempre. Amen. 

  

Oracao do nosso Senhor... 

  

 

Bencao Final 

 

Vai ao mundo regozijando, e encontra o Criador que espera te encontrar ali; Partilha sua 

riqueza e diversidade e vive como aqueles que louvam Deus pela abundancia; e a bencao do 

Deus o Criador, o Pai Eterno, o Filho Ressuscitado, e o Prometido Espirito Santo, abencoe-

vos para que possam ser bencao a outros hoje e para sempre. Amen 

 

 


