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A Lei e a Vida...

XXII Domingo do Tempo Comum
Ano B

A Lei e a Vida...



— 30 —



— 31 —

XXII Domingo do Tempo Comum
(A Lei e a Vida)

1.ª Leit. – Deut 4, 1-2.6-8;
Salmo – Sal 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a);
2.ª Leit. –  Tg 1, 17-18.21b-22.27;
Evangelho – Mc 7, 1-8.14-15.21-23.

A liturgia da Palavra deste Domingo coloca-nos perante um binómio difícil
e preocupante: hipocrisia ou sinceridade, ouvir ou praticar a Palavra, a letra
ou o espírito da lei, a tradição ou a vida verdadeira, o formalismo farisaico ou
a religião "pura e sem mancha", a lei moisaica ou a lei de Cristo, o exterior ou
o interior, o parecer ou o ser, a máscara ou a realidade, a impureza legal ou a
impureza moral.O que conta é o coração, o interior, a recta intenção com que
vivemos. Deus olha ao fundo do coração. É um Deus próximo daqueles que
O amam.

Na 1.ª leitura vemos que Israel orgulha-se de ter um Deus tão próximo e
de ter leis superiores aos outros povos, pensando que bastava observá-las
literalmente para adquirir a sabedoria e serem salvos. As leis e os preceitos
de Israel são sagrados e tem valor absoluto, porque são obra de Deus.

Na 2.ª leitura, S. Tiago, "primo do Senhor e bispo de Jerusalém", exorta
todos os judeus a viver fora da Palestina a não se limitar a ouvir, mas a pôr em
prática a palavra e a praticar a caridade concreta.

No Evangelho vemos que Jesus voltou a Nazaré, onde afronta sempre o
judaísmo. Aqui opõe a pureza ritual à pureza de coração, as tradições dos
homens aos mandamentos de Deus. Diz-lhes, ainda, que não são as coisas
exteriores que contaminam os homens, mas o seu interior.

Neste texto Jesus contrapõe a Lei de Cristo às leis dos homens, o farisaísmo
à autenticidade. Jesus confronta-se frequentemente com a tradição judaica,
particularmente com o farisaísmo.  Tudo isto porque os fariseus puseram no
mesmo plano as prescrições de Deus e dos homens, leis primárias e preceitos
secundários, por vezes ridículos. É este formalismo sem alma que Cristo
critica.
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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. – Oremos:

Deus do universo,
de quem procede todo o dom perfeito,
infundi em nossos corações o amor do vosso nome
e, estreitando a nossa união convosco,
dai vida ao que em nós é bom
e protegei com solicitude esta vida nova.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 4, 1-2.6-8)

"Não acrescentareis nada ao que vos ordeno...
mas guardareis os mandamentos do Senhor"

Moisés falou ao povo, dizendo:
"Agora escuta, Israel,
as leis e os preceitos que vos dou a conhecer
e ponde-os em prática,
para que vivais e entreis na posse
da terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos pais.
Não acrescentareis nada ao que vos ordeno,
nem suprimireis coisa alguma,
mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus,
tal como eu vo-los prescrevo.
Observai-os e ponde-os em prática:
eles serão a vossa sabedoria
e a vossa prudência aos olhos dos povos, que,
ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão:
'Que povo tão sábio e tão prudente
é esta grande nação!'.
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Qual é, na verdade, a grande nação
que tem a divindade tão perto de si
como está perto de nós o Senhor, nosso Deus,
sempre que O invocamos?
E qual é a grande nação
que tem mandamentos e decretos tão justos
como esta lei que hoje vos apresento?".

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a)

Refrão: Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?
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O que vive sem mancha e pratica a justiça
e diz a verdade que tem no seu coração
e guarda a sua língua da calúnia.

O que não faz mal ao seu próximo,
nem ultraja o seu semelhante;
o que tem por desprezível o ímpio,
mas estima os que temem o Senhor.

O que não falta ao juramento,
mesmo em seu prejuízo,
e não empresta dinheiro com usura,
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado.

Leitura da Epístola de São Tiago  (Tg 1, 17-18.21b-22.27)

"Sede cumpridores da palavra"

Caríssimos irmãos:
Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito
vêm do alto, descem do Pai das luzes,
no qual não há variação nem sombra de mudança.
Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade,
para sermos como primícias das suas criaturas.
Acolhei docilmente a palavra em vós plantada,
que pode salvar as vossas almas.
Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes,
pois seria enganar-vos a vós mesmos.
A religião pura e sem mancha,
aos olhos de Deus, nosso Pai,
consiste em visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações
e conservar-se limpo do contágio do mundo.

Palavra do Senhor.
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Aclamação ao Evangelho
(Tg 1, 18)

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

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade,
para sermos como primícias das suas criaturas.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 7, 1-8.14-15.21-23)

"Deixais o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens"

Naquele tempo,
reuniu-se à volta de Jesus
um grupo de fariseus e alguns escribas
que tinham vindo de Jerusalém.
Viram que alguns dos discípulos de Jesus
comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar.
– Na verdade, os fariseus e os judeus em geral
não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos,
conforme a tradição dos antigos.
Ao voltarem da praça pública,
não comem sem antes se terem lavado.
E seguem muitos outros costumes
a que se prenderam por tradição,
como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre –.
Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus:
"Porque não seguem os teus discípulos
a tradição dos antigos,
e comem sem lavar as mãos?".
Jesus respondeu-lhes:
"Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas,
como está escrito:
'Este povo honra-Me com os lábios,
mas o seu coração está longe de Mim.
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É vão o culto que Me prestam,
e as doutrinas que ensinam
não passam de preceitos humanos'.
Vós deixais de lado o mandamento de Deus,
para vos prenderdes à tradição dos homens".
Depois, Jesus chamou de novo a Si a multidão
e começou a dizer-lhe:
"Escutai-Me e procurai compreender.
Não há nada fora do homem
que ao entrar nele o possa tornar impuro.
O que sai do homem é que o torna impuro;
porque do interior do homem
é que saem as más intenções:
imoralidades, roubos, assassínios, adultérios,
cobiças, injustiças, fraudes, devassidão,
inveja, difamação, orgulho, insensatez.
Todos estes vícios saem do interior do homem
e são eles que o tornam impuro".

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
Vivemos num mundo de muitos mestres, de muitas opiniões, de muita gente

entendida sobre tudo que fala sobre tudo... Há tantos caminhos, tantas
propostas, tanta gente com ares de sábio... Os meios de comunicação
propõem-nos tantas coisas: livros, televisão, rádio, Internet, jornais, revistas...
E, no entanto, para nós, que acreditamos, o Senhor que nos orienta e educa na
Sua Palavra, acolhida, guardada, acreditada, contemplada e ensinada pela
Igreja, o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única luz! É disso que
fala a Palavra de Deus deste Domingo.

A grande tentação do nosso tempo é pensar que a nossa razão é o critério
da verdade, é a medida do bem e do mal. Assim, é certo, é bom, é aceitável o
que nós julgamos ser ou o que a maioria, o senso comum julgam ser bom. Se
agora o divórcio é um bem, então que seja; se nos tempos atuais a união
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homossexual é norma, então que seja aprovada; se nos cânones da ciência
manipular embriões humanos é correto, então vamos lá; se todo mundo teima
numa boa relações pré-matrimoniais, então para que nos opormos? Eis aqui:
o homem agora julga-se adulto, emancipado, livre: ele próprio julga poder
definir a sua vida, construí-la a seu modo. Para quê um Deus que me diga o
que fazer? Para quê uma Igreja com ares de mãe e de mestra? Ninguém
precisa mais disso! Esta é a mentalidade dos nossos dias...

E, no entanto, para quem acredita, há um Deus que é o Senhor da vida, de
quem nós vimos e para quem vamos: "Todo dom precioso e toda dádiva
perfeita vêm do Alto, descem do Pai das luzes: de livre vontade ele nos
gerou pela Palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias
de suas criaturas!" A nossa vida não é nossa de modo absoluto; não nos
fizemos a nós mesmos. A nossa vida é vida recebida gratuita e amorosamente;
é dom de Deus, para que vivamos na amizade com Ele e, acolhendo a Sua
Palavra sejamos gerado para uma vida verdadeira, vida plena, vida eterna!

No entanto, como é difícil esta atitude de compreender a vida como um
dom que recebemos! Como é grande a tentação de viver como donos absolutos
da existência! O Senhor convida-nos, o Senhor ordena-nos que vivamos abertos
à Sua Palavra, para que vivamos de verdade: "Agora, Israel, ouve! Para
que, fazendo-o, vivais! Nada tireis, nada acrescenteis às palavras que
vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus! Vós os
guardareis e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e
inteligência." Tristes de nós quando nos julgamos sábios a nossos próprios
olhos e desprezamos a Palavra do Senhor e as orientações da Sua Igreja, que
d'Ele recebeu a missão e a autoridade de nos educar nos caminhos do Senhor!
Pensemos, que cada um pense: tenho construído a minha vida, segundo a
Palavra do Senhor? Tenho feito as minhas opções de vida de acordo com a
moral cristã ensinada maternalmente pela Igreja? No mundo da idolatria da
autonomia, não é fácil a madura atitude de sair de nós mesmos e deixar que o
Senhor e a Sua Igreja nos guiem. No entanto, este é o caminho do cristão
verdadeiro, do católico coerente e maduro! Na segunda leitura de hoje, S.
Tiago exorta-nos com palavras muito claras e diretas, sem deixar margem
para ilusões: "Recebei com humildade a Palavra que em vós foi implantada,
e que é capaz de salvar as vossas almas! Sede praticantes da Palavra e
não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos!"  Não nos deveríamos
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enganar com falsos raciocínios, não deveríamos dar ouvidos àqueles – mesmo
dentro da Igreja, infelizmente, mesmo padres, infelizmente, mesmo teólogos,
infelizmente – que tentam mundanizar o cristianismo para fazê-lo mais atraente.
Escutemos a advertência do Senhor: "Vós abandonais os mandamentos de
Deus para seguir a tradição dos homens!" Também S. Paulo nos previne
para que não caiamos nas teias de uma vã filosofia, uma sabedoria segundo o
mundo e não segundo o Espírito de Cristo! Nunca esqueçamos: uma vida
verdadeiramente cristã exige de nós fidelidade ao Senhor, rutura com o que é
mundano e um coração aberto para os necessitados: "A religião pura e sem
mancha diante de Deus: assistir os órfãos e viúvas e não se deixar
contaminar pelo mundo!" Estejamos atentos, porque o que passa disso vem
do Maligno!

Supliquemos ao Senhor que converta o nosso coração para que a nossa
vida pessoal e familiar, a nossa vida social e profissional seja pautada pelo
Evangelho, pela lei de Cristo. Qual será o fruto de uma existência assim?
Experimentar a proximidade do Senhor, do Deus vivo e cheio de ternura na
nossa existência. Não é isso que diz o próprio Senhor na primeira leitura de
hoje? "Qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o
Senhor nossos Deus, sempre que o invocamos?" Sim! Esta é a verdadeira
grandeza nossa, de nossa família, de nossa Pátria! Não simplesmente o
desenvolvimento económico, social ou tecnológico, mas, antes de tudo e
sobretudo caminhar com o Senhor e experimentá-l'O ao nosso lado, sabendo
que somos uma sociedade que aberta para Deus...

Certamente, não é nesse caminho que o mundo caminha; não é essa a
estrada pela qual a nossa sociedade se vai movendo... mas deve ser essa a
nossa direção, deve ser esse o nosso rumo. Nunca esqueçamos que somos as
primícias de uma nova criação, de um novo mundo, de um modo de viver que
seja alternativo, diferente, luz e sal deste mundo sem graça: "de livre vontade
o Pai nos gerou pela Palavra da verdade, a fim de sermos como que as
primícias de suas criaturas!".

Senhor, converte o nosso coração! Dá-nos um coração capaz de Te
escutar, um coração de carne e não de pedra, um coração para Te
obedecer e Te amar! Livra-nos de nós mesmos, Senhor, e faz-nos para o
mundo sinais e instrumentos da verdadeira liberdade - aquela que só Tu
sabes dar e só Tu podes dar! A ti a glória e o louvor, pelos séculos dos
séculos! Amém!
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Oração Universal
Pres. – Oremos, irmãos caríssimos, ao Senhor,

que está perto de quem o invoca
e atende as súplicas do seu povo,
e imploremos a sua graça
em favor de todos os homens e suas aflições,
dizendo com fé: «Senhor, nós temos confiança em Vós».

1. Para que os catequistas e ministros do povo de Deus
acolham docilmente a palavra da Escritura
e a transmitam com alegria e clareza,
oremos, irmãos.

2. Para que o coração dos nossos governantes
se abra mais aos apelos dos que sofrem
e às atribulações dos órfãos e viúvas,
oremos, irmãos.

3. Para que os cristãos do mundo inteiro
não se prendam à tradição que vem dos homens,
mas à novidade libertadora de Cristo,
oremos, irmãos.

4. Para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos
que é do coração que nascem os vícios,
os pensamentos impuros e os maus desejos,
oremos, irmãos.

5. Para que esta nossa assembleia dominical
não se limite a ouvir a palavra do Evangelho,
mas, com diligência, a ponha em prática,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
escutai as súplicas que Vos dirigimos
pelas necessidades de todos os homens
e guardai os discípulos do vosso Filho
em perfeita fidelidade ao Evangelho.
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 vinho 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. – Santificai, Senhor,

a oferta que Vos apresentamos
e realizai em nós, com o poder da vossa graça,
a redenção que celebramos nestes mistérios.
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,
a Vós, Pai de todos os homens,
cujo amor não conhece declínio,
nem distinções de qualquer espécie.
Nós Vos damos graças por Jesus Cristo, vosso Filho.
N'Ele, a vossa palavra
muda o nosso coração endurecido,
para nos decidirmos a socorrer os necessitados;
e para aceitarmos receber o vosso pão,
como alimento para uma vida nova.
N'Ele, a vossa palavra purifica o nosso coração,
e Vos vemos como o Deus santo e bom.
N'Ele, a vossa palavra sacode a nossa tibieza espiritual
e os nossos hábitos religiosos;
e nos conduz até à claridade de uma vida,
onde o amor orienta todas as nossas actividades.
É por isso que,
com todos aqueles que corresponderam ao vosso amor,
e deram testemunho de uma vida santa e fraterna
proclamamos a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
Sois nosso Deus e nosso Pai,
E nós, vossos filhos,
somos como a multidão faminta,
que vem ao Vosso encontro para ser saciada.



— 43 —

Deus justo e fonte de toda santidade,
reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos:
santificai estes dons,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

Ele na hora em que se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o Pão e, dando graças,
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, no fim da Ceia,
tomou o Cálice 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.
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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,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a firme na fé, alegre na esperança,
perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz do Evangelho
e continuam presos apenas às tradições do passado,
e de todos aqueles que, sem o saberem,
Vos procuram e em Vós esperam.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.
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Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo,
viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
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.

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 de todo o mal, Senhor,
e de toda a desobediência aos Vossos mandamentos,
para que a Vossa Palavra,
semeada nos nossos corações,
germine em nós.
Estabelecei-nos na Vossa verdade
e no serviço fraterno
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, que pelo Vosso amor
nos tornastes próximos de Deus, Vosso Pai,
e dos outros homens, nossos irmãos,
guardai os nossos corações na fé e na unidade,
para que se realize em nós
a Vossa palavra de paz e promessa de vida eterna
segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

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,

que nos alimentastes com o pão da mesa celeste,
fazei que esta fonte de caridade
fortaleça os nossos corações
e nos leve a servir-Vos nos nossos irmãos.
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.

“Com estas coisas todas os padres estão é a dar cabo da religião”! — Velho
refrão. Conhecido desabafo. Quase sempre a propósito de uma tradição não seguida...

Primeiro, a religião pura e sem mancha alimenta-se da Palavra de Deus! Quer dizer
que não podemos sufocar esta Palavra por obediência a uma tradição dos antigos.

Segundo, a religião pura e sem mancha depende da limpeza do coração e não da
aparente beleza das formas, da exibição dos costumes! Importa na religião que o gesto
exterior brote de uma atitude interior. “Este povo honra-me com os lábios mas o seu
coração está longe de mim!”.

Por último, a religião pura e sem manchas não se reduz a uma questão de velas,
promessas, sacristia e procissões. Essa é uma expressão que tem o seu lugar. Mas

desligar a religião da vida é fechar Deus dentro de um templo.

Ao terminar as férias,
com votos de um BOM ANO de Trabalho...

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


