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Quem é Jesus?...

XXIV Domingo do Tempo Comum
Ano B

Quem é Jesus?...
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XXIV Domingo do Tempo Comum
(Da Cruz à Glória)

1.ª Leit. – Is 50, 5-9a;
Salmo – Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Tg 2, 14-18;
Evangelho – Mc 8, 27-35.

A 1.ª Leitura, do Profeta Isaías, fala-nos de uma personagem a que a
Sagrada Escritura dá o nome de «Servo do Senhor». Apresenta-se como
alguém obediente a Deus, sujeito a muitas humilhações, mas sempre confian-
te no Senhor, e que, por fim, Deus exaltará na glória. É a figura típica de
Jesus na sua Paixão, obediente até à morte na Cruz, exaltado na glória da
Ressurreição, como o Evangelho O vai apresentar.

A pregação de S. Tiago é muito concreta. A fé vive-se na prática da vida
de cada dia, sobretudo nas relações com o próximo, que hão-de ter sempre a
caridade como fundamento. A fé supõe a aceitação total da palavra de Deus,
no pensar, no querer, no agir. Acreditar não é apenas admitir com a inteligên-
cia a verdade que a Igreja ensina, mas viver, em toda a vida, dessa mesma
verdade. Doutro modo, a fé estaria morta, e a fé é um princípio de vida.

Jesus anuncia, pela primeira vez, a sua Paixão, depois de Pedro ter feito
um acto de fé na sua missão de Messias. Ao ouvir falar da Paixão Pedro
escandaliza-se. Não consegue ligar as ideias de Messias com a do sofrimen-
to, muito menos com a da Morte. Não tinha ainda compreendido as palavras
sobre o «Servo de Deus» sofredor de que fala a primeira leitura.
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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, 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 Isaías (Is 50, 5-9a)

«Apresentei as costas àqueles que me batiam»

O Senhor Deus abriu-me os ouvidos
e eu não resisti nem recuei um passo.
Apresentei as costas àqueles que me batiam
e a face aos que me arrancavam a barba;
não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam.
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio
e por isso não fiquei envergonhado;
tornei o meu rosto duro como pedra
e sei que não ficarei desiludido.
O meu advogado está perto de mim.
Pretende alguém instaurar-me um processo?
Compareçamos juntos.
Quem é o meu adversário? Que se apresente!
O Senhor Deus vem em meu auxílio.
Quem ousará condenar-me?

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9)

Refrão: Andarei na presença do Senhor
sobre a terra dos vivos.

Amo o Senhor,
porque ouviu a voz da minha súplica.
Ele me atendeu,
no dia em que O invoquei.

Apertaram-me os laços da morte,
caíram sobre mim as angústias do além, / vi-me na aflição e na dor.
Então invoquei o Senhor:
«Senhor, salvai a minha alma».

Justo e compassivo é o Senhor,
o nosso Deus é misericordioso.
O Senhor guarda os simples:
estava sem forças e o Senhor salvou-me.

Livrou da morte a minha alma,
das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés.
Andarei na presença do Senhor,
sobre a terra dos vivos.
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Leitura da Epístola de São Tiago  (Tg 2, 14-18)

«A fé sem obras está morta»

Irmãos:

De que serve a alguém dizer que tem fé,

se não tem obras?

Poderá essa fé obter-lhe a salvação?

Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir

e lhes faltar o alimento de cada dia,

e um de vós lhes disser:

«Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos»,

sem lhes dar o necessário para o corpo,

de que lhes servem as vossas palavras?

Assim também a fé sem obras

está completamente morta.

Mas dirá alguém:

«Tu tens a fé e eu tenho as obras».

Mostra-me a tua fé sem obras,

que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(cf. Gal 6, 14)

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

Toda a minha glória está na cruz do Senhor,
por quem o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 8, 27-35)

«Tu és o Messias... O Filho do homem tem de sofrer muito»

Naquele tempo,
Jesus partiu com os seus discípulos
para as povoações de Cesareia de Filipe.
No caminho, fez-lhes esta pergunta:
«Quem dizem os homens que Eu sou?».
Eles responderam:
«Uns dizem João Baptista; outros, Elias;
e outros, um dos profetas».
Jesus então perguntou-lhes:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Pedro tomou a palavra e respondeu:
«Tu és o Messias».
Ordenou-lhes então severamente
que não falassem d'Ele a ninguém.
Depois, começou a ensinar-lhes
que o Filho do homem tinha de sofrer muito,
de ser rejeitado pelos anciãos,
pelos sumos sacerdotes e pelos escribas;
de ser morto e ressuscitar três dias depois.
E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas.
Então, Pedro tomou-O à parte e começou a contestá-l'O.
Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos,
repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás,
porque não compreendes as coisas de Deus,
mas só as dos homens».
E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes:
«Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me.
Na verdade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á;
mas quem perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho,
salvá-la-á».

Palavra da Salvação.
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Para a Reflexão Homilética
Quem dizem os homens que Eu sou? E vós, quem dizeis que Eu sou?
O Evangelho que acabamos de ouvir apresenta-nos alguns dos aspetos

mais essenciais da nossa fé cristã, aspetos que jamais poderemos esquecer
se quisermos ser realmente fiéis ao Senhor. Vejamo-los um a um:

1.º – A pergunta de Jesus: "Quem dizem os homens que eu sou?" As
respostas são muitas: umas erradas, outras imprecisas, nenhuma satisfatória.
Estejamos atentos a este facto: só a razão humana, entregue às suas próprias
forças, jamais alcançará verdadeiramente o mistério de Cristo. A verdade
sobre o Senhor, a sua realidade mais profunda, a sua obra salvífica, o mistério
da sua pessoa e da sua missão, a sua absoluta necessidade para que o mundo
encontre salvação, vida e paz só podem ser compreendidas à luz da fé, isto é,
daquela humilde atitude de abertura para o Senhor que vem ao nosso encontro
e nos fala. O homem fechado em si mesmo, preso no estreito orgulho da sua
razão, jamais poderá, de verdade, penetrar no mistério de Cristo e experimentar
a doçura da sua salvação. Quanto já se disse de Jesus; quanto se diz hoje
ainda: já tentaram descrevê-lo como um simples sábio, como um homem bom
e justo, como uma espécie de pacifista, como um pregador de uma moral
humanista, como um revolucionário, o primeiro comunista, como um hippie,
etc. Nós, cristãos, não nos devemos iludir nem nos deixar levar por tais visões
do Salvador. Jesus é e será sempre aquilo que a Igreja sempre experimentou,
testemunhou e ensinou sobre Ele: o Filho eterno do Pai, Deus com o Pai e
como o Pai, o Messias, o único Salvador da humanidade, através de quem e
para quem tudo foi criado no céu e na terra. Qualquer afirmação sobre Jesus
que seja menos que isso, não é cristã e deve ser rejeitada claramente pelos
cristãos!

2.º – Perante as opiniões do mundo, o Senhor dirige a pergunta a nós,
seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Em cada geração, todos
nós e cada um de nós devemos responder quem é Jesus. Não se trata de
uma resposta apenas teórica ou mesmo teológica. Trata-se de uma resposta
que deve ter sérias repercussões na nossa vida. Então: quem é Jesus para
mim? Que papel desempenha na minha vida? Como me relaciono com Ele?
Amo-O? Procuro-O na oração? Procuro de todo o meu coração viver a
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Sua palavra? Estou disposto a construir a minha existência de acordo com a
Sua verdade? Deixo-me julgar por Ele ou eu mesmo, discretamente, procuro
julgá-l'O? São perguntas muito atuais, sobretudo hoje, quando a nossa sociedade
ocidental vira as costas a Cristo, julgando-o anacrónico e ultrapassado. Agora
que a nossa cultura já não considera mais Jesus como Aquele que é o Caminho,
a Verdade e a Vida, mas julga que a própria razão humana, com os seus
humores e pretensões, é que é a Verdade e a Luz, é, mais que nunca, essencial
que nós proclamemos com a vida, com a palavra e com os costumes que
Jesus é realmente o nosso Senhor, o nosso critério, a nossa única Verdade!

3.º – Pedro respondeu quem é Jesus: "Tu és o Messias!", isto é, "Tu és o
Cristo, o Esperado de Israel, aquele que Deus prometeu aos nossos Pais!"
Na mesma passagem, em São Mateus, Jesus declara claramente: "Não foi a
carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos
céus" (Mt 16,15). Só o Pai, na potência do Espírito Santo que habita em nós e
na Igreja como um todo, é que pode revelar-nos quem é Jesus. A fé não é
uma experiência académica, não é fruto de estudos, não se resume a uma
especulação teológica. Para um cristão, crer é entrar na experiência que há
dois mil anos a Igreja vem a fazer na Palavra, nos sacramentos, na vida de
cada dia: a experiência de Cristo, que foi morto pelos nossos pecados e
ressuscitou para a nossa vida e justificação. Quem se coloca fora dessa fé,
da fé da Igreja, já não é realmente cristão! Aqui é muito importante
compreender que a nossa fé é pessoal, mas nunca individual: cremos na fé da
Igreja, cremos no Cristo da Igreja, cremos como Igreja e com a Igreja. Uma
outra fé, um outro Cristo seriam triste ilusão!

4.º – O Evangelho surpreende-nos com uma afirmação: "Jesus proibiu-
lhes severamente de falar a alguém a Seu respeito". Porquê? Porque havia
o perigo de pensar n'Ele como um messias glorioso, um messias como os
sonhos dos judeus tinham fabricado: o messias do sucesso, das curas, dos
shows da fé, dos palanques políticos, etc. Jesus só afirmará de modo público
que é o Messias quando estiver preso, amarrado, diante do Sumo Sacerdote.
Aí já não haverá ocasião para engano. Mas, aqui a pergunta? Também nós,
muitas vezes, não temos a tentação de querer um Cristo ao nosso modo, sob
a nossa medida, para o nosso consumo? Amamos a Cristo como Ele é ou
renegamo-l'O quando não faz como gostaríamos? Estamos realmente dispostos
a ir com Ele até o fim, crendo n’Ele e n’Ele nos abandonando?
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5.º – Para deixar claro que tipo de Messias Ele é, Jesus começa a dizer
"que o filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado; devia ser morto
e ressuscitar ao terceiro dia. Ele dizia isso abertamente". O tipo de Messias,
o tipo de Salvador, o tipo de Deus que Jesus é!... Será que nos interessa?
Estamos nós dispostos a seguir um Mestre assim?

6.º – Não será nossa a mesma atitude de Pedro, que repreende Jesus, que
desejaria um mestre mais racional, mais maleável, menos radical? Não é essa
a nossa maior tentação: um Cristo sem cruz, um cristianismo sem renúncia,
uma vida cristã que não nos custe nada?

7.º – A resposta de Jesus é clara, curta e dirigida perenemente a todos
nós: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem perder
a sua vida por minha causa por causa do Evangelho, salvá-la-á!" O
caminho é este, sem máscara, sem acordos, sem jeitinhos! Deus nunca nos
enganou; sempre disse claramente quais as condições para O seguir...

Saiamos hoje daqui com estas palavras que nos incomodam, nos provocam
e nos desafiam. Que Ele nos conceda a graça de O reconhecer como nosso
único Salvador, de O seguir como nossa única Verdade e de n'Ele viver como
nossa única Vida, Ele que é bendito pelos séculos dos séculos.

 Oração Universal
Pres. – Irmãos:

Voltemo-nos para Cristo que Se fez igual a nós
para se compadecer daqueles que O invocam,
e digamos confiadamente:

«Senhor, venha a nós o Vosso Reino».

1. Pela Igreja santa, fermento de vida e de salvação,
para que procure a sua força na cruz de Cristo
e seja sempre testemunha da esperança,
oremos ao Senhor.

2. Pelos governantes do mundo inteiro,
para que Jesus Cristo lhes dê a graça
de promoverem a paz e a justiça,
oremos ao Senhor.
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3. Pelos leitores e pelos ouvintes da Palavra,
para que o Filho de Deus lhes grave no coração
que a fé sem obras é morta,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que não encontram sentido para a vida,
para que as palavras e o testemunho de Cristo
os iluminem na procura da verdade,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui reunidos em família,
para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo
levando a cruz que não escolhemos,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que dissestes aos vossos discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me,
tome a sua cruz e siga-Me»,
purificai o nosso coração,
e dai-nos a graça de respondermos ao vosso apelo.
Vós que sois Deus com o Pai
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 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. – 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,
por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Salvador.
Ele é o Messias prometido:
mas sem glória e sem honras.
Ele é a vossa presença e o vosso reino entre nós:
mas como um homem
que percorre os nossos caminhos.
Ele nos revela o vosso poder e a vossa glória:
mas levando o nosso sofrimento e a nossa ignomínia.
Ele é o morto de sexta-feira santa
e o ressuscitado de Páscoa.
É por isso que, e com os Anjos e os Santos nos Céus
queremos proclamar na terra a nossa gratidão,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,
olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,

a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.

Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.
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Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

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

De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho, de novo Vos deu graças
e 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.

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

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.
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Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.

Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo D. Jorge e seus bispos auxiliares,
com os presbíteros, diáconos e catequistas,
e com todos aqueles que estão ao serviço do Vosso povo.

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria,
Mãe de Deus e nossa mãe,
os Apóstolos e todos os santos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
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
especialmente do medo do sofrimento,
que nos afasta do Messias Sofredor.
Enchei-nos de confiança na vossa bondade,
que não permitirá que soframos em vão,
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 dissestes ao povo que Vos ouvia:
«quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á»,
ajudai-nos a salvar a nossa vida,
perdendo-a, gastando-a para o Vosso louvor,
para o serviço do Evangelho e dos nossos irmãos,
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.
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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.

Fazer as obras de Deus, dá testemunho da nossa fé.
Não basta fazer o bem;
é necessário ser bom, dar a vida por amor.
Eis a fé que passa para os outros
no bem que por eles fazemos.
Mostrar a fé pelas obras,
seguindo a recomendação de São Tiago,
consiste em viver a Eucaristia,
como Jesus nos ensinou,
no lava-pés da Ceia e da Cruz.

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


