
— 167 —

VilgilantesVilgilantesVilgilantesVilgilantesVilgilantes...............VilgilantesVilgilantesVilgilantesVilgilantesVilgilantes...............

Domingo XIX do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A



— 168 —



— 169 —

19.º Domingo do Tempo Comum19.º Domingo do Tempo Comum19.º Domingo do Tempo Comum19.º Domingo do Tempo Comum19.º Domingo do Tempo Comum
(Sempre vigilantes para O encontrar...)

1.ª Leit. – 1 Reis 19, 9a. 11-13a;
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Rom 9, 1-5;
Evangelho – Mt 14, 22-33.

A liturgia do 19.º Domingo do Tempo Comum tem como tema
fundamental a revelação de Deus. Fala-nos de um Deus apostado em
percorrer, de braço dado com os homens, os caminhos da história.

A primeira leitura convida os crentes a regressarem às origens
da sua fé e do seu compromisso, a fazerem uma peregrinação ao encon-
tro do Deus da comunhão e da Aliança; e garante que o crente não
encontra esse Deus nas manifestações espectaculares, mas na humilda-
de, na simplicidade, na interioridade.

A segunda leitura sugere que Deus, apostado em vir ao encon-
tro dos homens e em revelar-lhes o seu rosto de amor e de bondade, tem
uma proposta de salvação que oferece a todos. Convida-nos a estarmos
atentos às manifestações desse Deus e a não perdermos as oportunida-
des de salvação que Ele nos oferece.

O Evangelho apresenta-nos uma reflexão sobre a caminhada
histórica dos discípulos, enviados à “outra margem” a propor aos ho-
mens o banquete do Reino. Nessa “viagem”, a comunidade do Reino
não está sozinha, à mercê das forças da morte: em Jesus, o Deus do
amor e da comunhão vem ao encontro dos discípulos, estende-lhes a
mão, dá-lhes a força para vencer a adversidade, a desilusão, a hostilida-
de do mundo. Os discípulos são convidados a reconhecê-l’O, a acolhê-
-l’O e a aceitá-l’O como “o Senhor”.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus eterno e omnipotente,

a quem podemos chamar nosso Pai,

fazei crescer o espírito filial em nossos corações

para merecermos entrar um dia

na posse da herança prometida.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 19, 9a.11-13a)

«Sai e permanece no monte à espera do Senhor»

Naqueles dias,
o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horeb,
e passou a noite numa gruta.
O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo:
«Sai e permanece no monte à espera do Senhor».
Então, o Senhor passou.
Diante d’Ele, uma forte rajada de vento
fendia as montanhas e quebrava os rochedos;
mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, sentiu-se um terramoto;
mas o Senhor não estava no terramoto.
Depois do terramoto, acendeu-se um fogo;
mas o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa.
Quando o ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto,
saiu e ficou à entrada da gruta.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor
e dai-nos a vossa salvação.

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 9, 1-5)

«Quisera eu próprio ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos»

Irmãos:
Eu digo a verdade, não minto,
e disso me dá testemunho a consciência no Espírito Santo:
Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração.
Quisera eu próprio ser separado de Cristo
por amor dos meus irmãos,
que são do mesmo sangue que eu, que são israelitas,
a quem pertencem a adopção filial, a glória, as alianças,
a legislação, o culto e as promessas,
a quem pertencem os Patriarcas
e de quem procede Cristo segundo a carne,
Ele que está acima de todas as coisas,
Deus bendito por todos os séculos. Amen.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Sal 129, 5)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Eu confio no Senhor,
a minha alma espera na sua palavra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 14, 22-33)

«Manda-me ir ter contigo sobre as águas»

Depois de ter saciado a fome à multidão,
Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco
e a esperá-l’O na outra margem,
enquanto Ele despedia a multidão.
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Logo que a despediu,
subiu a um monte, para orar a sós.
Ao cair da tarde, estava ali sozinho.
O barco ia já no meio do mar,
açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite,
Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar.
Os discípulos, vendo-O a caminhar sobre o mar,
assustaram-se, pensando que fosse um fantasma.
E gritaram cheios de medo.
Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo:
«Tende confiança. Sou Eu. Não temais».
Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo sobre as águas».
«Vem!» – disse Jesus.
Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas,
para ir ter com Jesus.
Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se,
gritou: «Salva-me, Senhor!»
Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o.
Depois disse-lhe:
«Homem de pouca fé, porque duvidaste?»
Logo que saíram para o barco, o ventou amainou.
Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus,
e disseram-Lhe:
«Tu és verdadeiramente o Filho de Deus».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Palavra de Deus deste Domingo fala-nos de um Deus que é

grande demais, misterioso demais, inesperado e surpreendente demais
para que possamos enquadrá-lo na nossa lógica e no nosso modo de
pensar. Uma grande tentação para o homem é achar que pode com-
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preender o Senhor, enquadrar seu modo de agir e dirigir o mundo com a
nossa pobre e limitada lógica... Mas, o Deus verdadeiro, o Deus que se
revelou a Israel e mostrou plenamente o seu Rosto em Jesus Cristo,
não é assim! Ele é Misterioso, é Santo, é livre como o vento do deserto!

Pensemos nesta misteriosa e encantadora primeira leitura, do
Livro dos Reis. Elias, em crise, fugindo de Jezabel, caminha para o
Horeb; ele quer encontrar as suas origens, as fontes da fé de Israel.
Recordemos que o Horeb é o mesmo monte Sinai, a Montanha de Deus.
Elias tem razão: nos momentos de dúvida, de crise, de escuridão, é
indispensável voltar às origens, às raízes de nossa fé; é indispensável
recordar o momento e a ocasião do nosso primeiro encontro com o
Senhor e nele reencontrar as forças, a inspiração e a coragem para
continuar. Por isso, Elias volta ao Horeb à procura de Deus. Pelo cami-
nho ele chegou a desanimar e a pedir a morte: «Agora basta, Senhor!

Retira-me a vida, pois não sou melhor que os meus pais!» (1Rs

19,4). No entanto, o Senhor forçou-o a continuar o caminho: «Levan-

ta-te e come, pois tens ainda um longo caminho» (1Rs 19,7). Elias
caminhou, teimou em procurar o seu Deus, mesmo com o coração can-
sado e em trevas; assim, chegou ao Monte de Deus! Mas, também aí,
no seu Monte, Deus surpreende Elias – Deus sempre nos surpreen-
de! O Profeta espera o Senhor e o Senhor revela-se, vai passar... Mas,
não como Elias o esperava: não no vento impetuoso que força tudo e
destrói tudo quanto encontra pela frente, não no terremoto que deita
tudo abaixo, não no fogo que tudo devora... Os três fenómenos que
significam força, que causam temor, que fazem o homem abater-se... E
o Senhor não estava aí. Muito tempo antes, quando foi entregar a Moisés
as tábuas da Lei, Deus manifestara-se no fogo, no vento e no terremo-
to: «Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a mon-

tanha... E o povo estava com medo e pôs-se a tremer... Toda a

montanha do Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ela

no fogo... e toda a montanha tremia violentamente» (Ex 19,16.18).

Mas, agora, o Senhor não está no vento impetuoso nem no terremoto
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nem no fogo... Elias teve de reconhecê-lo, de descobrir a sua Presença
no murmúrio da brisa suave! – Ah, Senhor! Como os teus caminhos são
imprevisíveis! Quem pode reconhecer-Te senão quem a Ti se conver-
te? Quem pode continuar contigo se pensar em dobrar-Te à própria
lógica e à própria medida? Tu és livre demais, grande demais, surpreen-
dente demais! Não há Deus além de Ti; Tu, que convertes e educas o
nosso coração! Elias reconheceu-Te e cobriu o rosto com o manto, saiu
ao Teu encontro e viu-Te pelas costas... Pobres dos homens deste sé-
culo XXI, que tão cheios de si mesmos, querem enquadrar-Te à sua
própria medida e, por isso, não Te vêem, não Te reconhecem, não ex-
perimentam a alegria e a doçura da Tua Presença!

E, no entanto, as surpresas de Deus não param por aí! O mais
surpreendente ainda estava por vir. Não tinha chegado ainda a plenitu-
de do tempo! Na plenitude do tempo, veio a plenitude da graça: Deus
enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o
salvar; Ele veio pessoalmente! Não mais no vento, não mais no fogo,
não mais no terremoto, não mais pelos profetas! Ele veio pessoalmente,
em Jesus: «Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só» (Jo

14,9; 12,45). Por isso mesmo, São Paulo afirma hoje claramente que
«Cristo, o qual está acima de todos, é Deus bendito para sempre!»

É esta fé que nos faz cristãos! Jesus é Deus, o Deus Santo, o Deus
Forte, o Deus Imortal, o Deus de nossos Pais! N’Ele o Pai recriou
todas as coisas, por Ele o Pai tirou Abraão de Ur dos Caldeus, por Ele
o Pai abriu o Mar Vermelho, por Ele, deu o Maná ao Seu povo, sobre
Ele fez os profetas falarem e, na plenitude dos tempos no-l’O enviou a
nós! Surpreendente, o nosso Deus; surpreendente como Ele vem a nós,
quando menos esperamos!

Lá vamos nós, lá vai a Igreja, no meio da noite deste mundo,
navegando com dificuldade porque a barca da vida é agitada pelos ven-
tos... e Jesus vem ao nosso encontro, caminhando sobre as águas! Em
Jesus, Deus vem ao nosso encontro, em Jesus, vem em nosso socor-
ro... E, infelizmente, confundimo-l’O com um fantasma, com o passa-
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geiro, com o irreal. E Ele diz-nos mais uma vez: «Coragem! Sou eu!

Não tenhais medo!» Atenção a esta frase do Senhor: «Coragem, EU

SOU! Não tenhais medo!» EU SOU! É o nome do próprio Deus como
se revelou no deserto! Deus de Moisés, de Elias, Deus feito pessoal-
mente presente para nós em Jesus Cristo!

Digamos como Pedro: «Senhor, manda-me ir ao teu encontro,

caminhando sobre á água!» Ir ao encontro de Jesus, caminhando
sobre as águas do mar da vida! Todos temos de pedir isso, de fazer
isso! Peçamos sim, como Pedro, mas não façamos como Pedro que,
desviando o olhar de Jesus, colocando a atenção mais na profundeza do
mar e na força do vento que no poder amoroso e fiel do Senhor, come-
çou a afundar-se! Assim acontecerá connosco, acontecerá com a Igre-
ja, se medrosos, olharmos mais para o mar e a noite que para o Senhor
que vem a nós com um amor onipotente! E Deus é tão bom que, ainda
que às vezes façamos a tolice de Pedro, podemos ainda como Pedro
gritar de todo o coração: «Senhor, salva-me!» Salva-nos, Senhor, por-
que somos de pouca fé! Salva a tua Igreja, salva cada um de nós das
imensas águas do mar da vida, do sombrio e escuro mar encrepado na
noite opaca de nossa existência! Tu, que durante a noite oravas e vias o
barco a navegar com dificuldade, do céu, olha para nós e vem ao nosso
encontro! E tu vens! Sabemos que vens na graça da Palavra, no dom
da Eucaristia e de tantos outros modos discretos... Jesus Cristo, Deus e
homem verdadeiro, ajuda-nos a reconhecer-Te, a caminhar ao Teu en-
contro, vencendo as águas do mar da vida!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Deus nosso Pai,
que nos escuta quando O invocamos,
e apresentemos-Lhe as nossas preces
por todos os homens,
dizendo numa com confiança:

«Mostrai-nos, Senhor, a Vossa misericórdia!»
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1. Pela Igreja de Braga, suas paróquias e fiéis,
para que Deus lhes revele o mistério
do vento forte, do fogo ardente e da brisa leve,
oremos ao Senhor.

2. Pelos párocos, missionários e irmãos leigos,
para que tenham confiança e nada temam,
pois Jesus é mais forte que a força das ondas,
oremos ao Senhor.

3. Pelos candidatos ao ministério e à vida religiosa,
para que, na fidelidade à vocação que receberam,
procurem os dons de Deus mais excelentes,
oremos ao Senhor.

4. Pelo povo da primeira aliança e das promessas,
para que em Cristo, descendente de David,
descubra o Messias enviado por Deus,
oremos ao Senhor.

5. Pelos emigrantes das nossas comunidades,
para que a palavra de Deus os faça crescer na fé
e Jesus lhes estenda as mãos nas dificuldades da vida,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor, que estais sempre junto daqueles

a quem as tempestades deste mundo põem em perigo,

fazei que eles reconheçam a vossa presença

e descubram que não podem caminhar

sem a vossa luz e a vossa força.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai benignamente, Senhor,

os dons que Vós mesmo concedestes à vossa Igreja
e transformai-os, com o vosso poder,
em sacramento da nossa salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele que veio ao nosso meio, em vosso nome,
não procurou os sucessos fáceis,
fazendo obras espectaculares.
Pela sua presença discreta,
encorajou os Apóstolos tímidos
no meio da tempestade.
Pela sua mão amiga,
salvou Pedro das vagas do mar
e fortificou a sua fé vacilante.
Pelos sinais que Ele dá à sua Igreja,
é a palavra que salva,
a mão estendida aos pecadores,
o dia novo que se levanta na noite,
a vida mais forte que a morte e o pecado.
É por isso que, com os Anjos e os Santos,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
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Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
entregou-o aos 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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos este sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado, dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.

Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia
e guiados pela Vossa Palavra,
sejamos sempre livres do pecado
e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que vindes ao nosso encontro
e fazeis ouvir a vossa voz,
no silêncio do nosso coração
e na paz do nosso espírito:

fazei que vivamos sempre na vossa paz
connosco e com os outros,
e assim Vos encontraremos e seguiremos
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Nós Vos pedimos, Senhor,

que a comunhão do vosso sacramento nos salve
e nos confirme na luz da vossa verdade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Fechar os olhos e escutar!...
Na invasão sonora que nos envolve
– e por vezes nos agride –
escutamos a voz do nosso Deus?
Porque não?
Entretanto, tomemos, de vez em quando,
o risco do silêncio e da solidão.
“Ao largo para rezar”.
E aí, com Jesus,
poderemos ouvir a voz do nosso Pai.

Pres. – Com votos de continuação de Boas Férias com Jesus,
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

R.: Graças a Deus.


