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A lógica do perA lógica do perA lógica do perA lógica do perA lógica do perdão...dão...dão...dão...dão...

Domingo XXIV do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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24.º Domingo do Tempo Comum24.º Domingo do Tempo Comum24.º Domingo do Tempo Comum24.º Domingo do Tempo Comum24.º Domingo do Tempo Comum
(A lógica do perdão)

1.ª Leit – Sir 27, 33 - 28, 9;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12 (R. 8);
2.ª Leit – Rom 14, 7-8;
Evangelho – Mt 18, 21-35.

A Palavra de Deus que a liturgia do 24.º Domingo do Tempo Comum

nos propõe fala do perdão. Apresenta-nos um Deus que ama sem cálculos,

sem limites e sem medida; e convida-nos a assumir uma atitude semelhante

para com os irmãos que, dia a dia, caminham ao nosso lado.

A primeira leitura deixa claro que a ira e o rancor são sentimentos

maus, que não convêm à felicidade e à realização do homem. Mostra

como é ilógico esperar o perdão de Deus e recusar-se a perdoar ao

irmão; e avisa que a nossa vida nesta terra não pode ser estragada com

sentimentos, que só geram infelicidade e sofrimento.

Na segunda leitura Paulo sugere aos cristãos de Roma que a

comunidade cristã tem de ser o lugar do amor, do respeito pelo outro, da

aceitação das diferenças, do perdão. Ninguém deve desprezar, julgar ou

condenar os irmãos que têm perspectivas diferentes. Os seguidores de

Jesus devem ter presente que há algo de fundamental que os une a todos:

Jesus Cristo, o Senhor. Tudo o resto não tem grande importância.

O Evangelho fala-nos de um Deus cheio de bondade e de

misericórdia que derrama sobre os seus filhos - de forma total, ilimitada e

absoluta - o seu perdão. Os crentes são convidados a descobrir a lógica

de Deus e a deixarem que a mesma lógica de perdão e de misericórdia

sem limites e sem medida marque a sua relação com os irmãos.
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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, Criador e Senhor de todas as coisas,

lançai sobre nós o vosso olhar;
e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor,
dai-nos a graça de Vos servirmos com todo o coração.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Ben Sirá (Sir 27, 33 – 28, 9)
«Perdoa a ofensa do teu próximo

e quando pedires, as tuas faltas serão perdoadas»

O rancor e a ira são coisas detestáveis,

e o pecador é mestre nelas.

Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor,

que pedirá minuciosa conta de seus pecados.

Perdoa a ofensa do teu próximo

e, quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas.

Um homem guarda rancor contra outro

e pede a Deus que o cure?

Não tem compaixão do seu semelhante

e pede perdão para os seus próprios pecados?

Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor,

quem lhe alcançará o perdão das suas faltas?

Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio;

pensa na corrupção e na morte,

e guarda os mandamentos.
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Recorda os mandamentos

e não tenhas rancor ao próximo;

pensa na Aliança do Altíssimo

e não repares nas ofensas que te fazem.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
 Salmo 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12 (R. 8)

Refrão: O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
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Não está sempre a repreender
nem guarda ressentimento.
Não nos tratou segundo os nossos pecados
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Como a distância da terra aos céus,
assim e grande a sua misericórdia para os que O temem.
Como o oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 14, 7-9)

«Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor»

Irmãos:

Nenhum de nós vive para si mesmo

e nenhum de nós morre para si mesmo.

Se vivemos, vivemos para o Senhor,

e se morremos, morremos para o Senhor.

Portanto, quer vivamos quer morramos,

pertencemos ao Senhor.

Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou

para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 13, 34)

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

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 18, 21-35)

«Não te digo que perdoes até sete vezes, mas até setenta vezes sete»

Naquele tempo,
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe:
"Se meu irmão me ofender,
quantas vezes deverei perdoar-lhe?
Até sete vezes?"
Jesus respondeu:
"Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete.
Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei
que quis ajustar contas com os seus servos.
Logo de começo,
apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos.
Não tendo com que pagar,
o senhor mandou que fosse vendido,
com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
para assim pagar a dívida.
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo:
'Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei'.
Cheio de compaixão, o senhor daquele servo
deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida.
Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros
que lhe devia cem denários.
Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo:
'Paga o que me deves'.
Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo:
'Concede-me um prazo e pagar-te-ei'.
Ele, porém, não conseguiu e mandou-o prender,
até que pagasse tudo quanto devia.
Testemunhas desta cena,
os seus companheiros ficaram muito tristes
e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido.
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Então, o senhor mandou-o chamar e disse:
'Servo mau, perdoei-te, porque me pediste.
Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?'
E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos,
até que pagasse tudo o que lhe devia.
Assim procederá convosco meu Pai celeste,
se cada um de vós não perdoar a seu irmão
de todo o coração".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Caríssimos, no Evangelho ouvimos a parábola do devedor

implacável. Recordemos que estamos a terminar o capítulo 18 de São
Mateus, no qual Jesus trata da vida da Igreja, a Comunidade dos seus
discípulos. No Domingo passado, o Senhor Jesus mandava-nos corrigir
caso o irmão nos fizesse o mal. Corrigir para salvar, corrigir para dar o
perdão. Hoje, Pedro pergunta quantas vezes se deve dar o perdão a
quem nos fez mal na Comunidade. Jesus responde: Perdoa sempre!
Mas, aprofundemos esta Palavra de Deus que nos é dirigida como luz e
caminho da nossa vida.

Uma coisa que a humanidade actual, tão cheia de si, não
compreende é que a nossa verdadeira liberdade, a autêntica maturidade,
só é possível se formos abertos para Deus na nossa vida. O homem
fechado em si é presa das suas paixões, da sua tendência à auto-
afirmação, à amargura, ao rancor, à vingança... Quando nos abrimos
para Deus e temos a coragem de nos deixar medir por Ele, aí sim,
somos obrigados a deixarmo-nos a nós mesmos e sentimo-nos obrigados
a ver, sentir e agir conforme o coração de Deus. Tomemos a primeira
leitura da Missa. Observemos como Deus nos coloca um travão, como
nos educa, como nos serve de medida e modelo: «Quem se vinga
sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus
pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo e, quando o pedires, as
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tuas ofensas serão perdoadas. (...) Lembra-te do teu fim e deixa
de ter ódio; pensa na corrupção e na morte, e guarda os manda-
mentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo;
pensa na Aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te
fazem.» Eis como Deus nos coloca u travão às nossas paixões! E
porquê? Porque, como diz o Salmo: «Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te
de graça e misericórdia. Não está sempre a repreender nem guarda
ressentimento. Não nos tratou segundo os nossos pecados nem nos
castigou segundo as nossas culpas». É esta a grande diferença entre
quem crê e quem não crê, entre quem é aberto para Deus e quem a Ele
se fecha. Para quem crê, a medida é Deus, é o coração do Pai do céu,
tal qual Jesus no-lo revelou!

Esta ideia aparece muito clara na segunda leitura de hoje. O
Apóstolo Paulo recorda-nos que a vida não nos pertence de modo
fechado, absoluto; a vida é um dom e como dom deve ser vivida:
«Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para
si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos,
morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos quer morramos,
pertencemos ao Senhor.». Ele, portanto, é a nossa medida, é o nosso
critério e a nossa realização; Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
para ser o nosso Senhor.

Pensando nisto, detenhamo-nos, agora, no Evangelho. Como já
disse, a questão aqui é ainda a vida na Igreja. Quantas vezes perdoar?
Até quando conservar um coração aberto, disponível, sem deixar-se
levar pela tristeza e a amargura, o rancor e o isolamento? Até quando
manter a doçura, filha da esperança, fruto da certeza da vitória do
Senhor? O Senhor Jesus adverte-nos que o perdão deve ser dado sempre
porque o coração do Pai, como o do rei da parábola, é assim: cheio de
compaixão, capaz de perdoar toda a dívida. Reparemos que Jesus
começa por dizer que o Reino dos Céus é assim: o reinado de um rei
que é Pai e perdoa. Ora, o Pai só reina no coração de quem perdoa
como ele mesmo perdoa, como ele mesmo nos perdoou e acolheu em
Jesus, que morreu e ressuscitou para ser o perdão de Deus para nós!
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Eis o que é a Igreja: o espaço, o ambiente no qual o reinado de Deus se
se deve manifestar no mundo; lugar da misericórdia, do acolhimento, do
amor, do perdão mil vezes, da esperança que não desiste, da doçura
aprendida e bebida daquele Coração aberto na cruz. A Igreja deve ser
assim, não porque sejamos bonzinhos, mas porque aprendemos assim
do coração do Pai. Com efeito, como experimentará o perdão de Deus
quem tem o coração fechado para os outros? Quem reconhecerá de
verdade que tudo deve a Deus e nunca pagará o bastante quem não
perdoa as dívidas dos irmãos? É preciso que compreendamos ser
impossível experimentar Deus como amor e doçura – e o nosso Deus é
assim; Jesus no-lo revelou assim! – se não nos deixarmos inundar pelo
amor e doçura de Deus, inundar o nosso coração, até transbordar para
os irmãos!

Que o silêncio da oração, que a contemplação persistente de
Cristo e dos seus gestos e palavras, que a participação piedosa, recolhida
e devota da Eucaristia, faça o nosso coração aprender do Coração do
Pai. Eis aqui como a Comunidade chamada Igreja – esta Comunidade
reunida para a Eucaristia – será sinal do Reino, início do Reino, semente
do Reino. Só assim, poderemos dizer ao mundo sedento de Deus: Vinde
e vede!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

neste dia, em que reconhecemos
a grandeza de Deus quando perdoa
e a do homem que aprende a perdoar,
invoquemos a misericórdia infinita do Senhor
para a Igreja e para o mundo, dizendo:

«Senhor, venha a nós o vosso reino».

1. Pelos ministros e fiéis da nossa arquidiocese de Braga,
para que aprendam a perdoar-se mutuamente,
como Cristo ensinou a Pedro,
oremos ao Senhor.
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2. Pelos fiéis das Igrejas cristãs,
para que superem todas as divisões
e cheguem à unidade da fé em Cristo,
oremos ao Senhor.

3. Pelos homens em grave situação de conflito,
para que o Senhor envie sobre eles
o seu Espírito de concórdia e de paz,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos,
para que acreditem em Jesus que morreu por todos
e nos ensina a viver não já para nós próprios, mas para Ele,
oremos ao Senhor.

5. Pelos membros desta assembleia celebrante
e por todos os emigrantes da nossa paróquia,
para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor de misericórdia infinita,
não limiteis a vossa indulgência
à nossa capacidade de perdoar,
mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho
a medida do vosso perdão.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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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. – Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas

e recebei estas ofertas dos vossos fiéis,
para que os dons oferecidos por cada um de nós
para glória do vosso nome
sirvam para a salvação de todos
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
Vós, que não cessais de nos chamar ao vosso amor
e à vossa vida divina.
Vós não Vos resignastes
às infidelidades do vosso povo
que, em Aliança sagrada, prometeu seguir-Vos,
servir-Vos e só a Vós adorar.
Nos últimos tempos,
fizestes nova Aliança com todos os homens,
na pessoa do vosso Filho.
Enviaste-nos o vosso Espírito
para nos guiar nos caminhos da paz,
da reconciliação e do perdão.
Por isso, cheios de admiração
e de reconhecimento por tantos benefícios
e gestos de perdão para connosco,
queremos juntar as nossas vozes
aos louvores do céu e da terra,
para proclamarmos, todos juntos,
a força do vosso amor,
a imensidade do vosso perdão
e a alegria da vossa salvação,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.
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E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.
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Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a Ceia, tomou o pão,
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,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, deu-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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado
e de salvação para todo o mundo.
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Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos e ministros sagrados,
os membros desta assembleia,
todo o vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

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

E a todos nós, vossos filhos,
concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
com a criação inteira
liberta do pecado e da morte,
cantemos eternamente a vossa glória,

por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
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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.

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.
do nosso egoísmo e da nossa  auto-suficiência.
Ajudai-nos a descobrir a Vossa misericórdia
e a vivermos dela, a exemplo do Vosso Filho.
E assim, começaremos a ser vossos filhos,
fiéis e verdadeiros,
aguardando em jubilosa esperança,
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, fonte de paz e de perdão,
enviai-nos o Vosso Espírito;
que o partilhar do pão e do vinho da Nova Aliança
nos una num só povo,
testemunha da vossa misericórdia entre os homens
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. – Senhor nosso Deus,
concedei que este sacramento celeste
nos santifique totalmente a alma e o corpo,
para que não sejamos conduzidos
pelos nossos sentimentos
mas pela virtude vivificante do vosso Espírito.
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.

«Senhor, quantas vezes devo perdoar?»
A resposta de Jesus não tem nada de matemática
e o perdão que Ele nos propõe
para oferecer aos nossos irmãos é ilimitado
– por vezes também muito difícil.
Nesta semana, poderíamos retomar o salmo 102 na oração
e deixarmo-nos habitar – impregnar, modelar –
pelos seus acentos de ternura, de perdão, de amor,
que nos revelam o Coração d’Aquele
que nos convida a perdoar como Ele nos perdoa.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


