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Ano B
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IV Domingo do Tempo Comum
(A autoridade do Profeta...)

1.ª Leit. – Deut 18, 15-20;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 7, 32-35;
Evangelho – Mc 1, 21-28.

A liturgia do 4.º Domingo do Tempo Comum garante-nos que
Deus não se conforma com os projectos de egoísmo e de morte que
desfeiam o mundo e que escravizam os homens e afirma que Ele en-
contra formas de vir ao encontro dos seus filhos para lhes propor um
projecto de liberdade e de vida plena.

A primeira leitura propõe-nos – a partir da figura de Moisés –
uma reflexão sobre a experiência profética. O profeta é alguém que
Deus escolhe, que Deus chama e que Deus envia para ser a sua "pala-
vra" viva no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao
encontro dos homens e apresenta-lhes, de forma bem perceptível, as
suas propostas.

A segunda leitura convida os crentes a repensarem as suas
prioridades e a não deixarem que as realidades transitórias sejam
impeditivas de um verdadeiro compromisso com o serviço de Deus e
dos irmãos.

O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o
projecto libertador do Pai, pela sua Palavra e pela sua acção, renova e
transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros do
egoísmo, do pecado e da morte.
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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. – Concedei, Senhor nosso Deus,

que Vos adoremos de todo o coração
e amemos todos os homens com sincera caridade.
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 18,15-20)

«Farei surgir um profeta e porei as minhas palavras na sua boca»

Moisés falou ao povo, dizendo:
"O Senhor teu Deus fará surgir
no meio de ti, de entre os teus irmãos,
um profeta como eu; a ele deveis escutar.
Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus
no Horeb, no dia da assembleia:
'Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus,
nem verei este grande fogo, para não morrer'.
O Senhor disse-me:
'Eles têm razão;
farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos,
um profeta como tu.
Porei as minhas palavras na sua boca
e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar.
Se alguém não escutar as minhas palavras
que esse profeta disser em meu nome,
Eu próprio lhe pedirei contas.
Mas se um profeta tiver a ousadia
de dizer em meu nome o que não lhe mandei,
ou de falar em nome de outros deuses,
tal profeta morrerá'".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou;
pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
"Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras".
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 7,32-35)

«A virgem preocupa-se com os interesses do Senhor, para ser santa»

Irmãos:
Não queria que andásseis preocupados.
Quem não e casado preocupa-se com as coisas do Senhor,
com o modo de agradar ao senhor.
Mas aquele que se casou
preocupa-se com as coisas do mundo,
com a maneira de agradar à esposa,
e encontra-se dividido.
Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem
preocupam-se com os interesses do Senhor,
para serem santas de corpo e espírito.
Mas a mulher casada
preocupa-se com as coisas do mundo,
com a forma de agradar ao marido.
Digo isto no vosso próprio interesse
e não para vos armar uma cilada.
Tenho em vista o que mais convém
e vos pode unir ao Senhor sem desvios.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 4,16)

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

O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte

uma luz se levantou.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 1,21-28)

«Ensinava-os como quem tem autoridade»

Jesus chegou a Cafarnaum

e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga

e começou a ensinar,

todos se maravilhavam com a sua doutrina,

porque os ensinava com autoridade

e não como os escribas.

Encontrava-se na sinagoga

um homem com um espírito impuro,

que começou a gritar:

"Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno?

Vieste para nos perder?

Sei quem Tu és: o Santo de Deus".

Jesus repreendeu-o, dizendo:

"Cala-te e sai desse homem".

O espírito impuro,

agitando-o violentamente,

soltou um forte grito e saiu dele.

Ficaram todos tão admirados,

que perguntavam uns aos outros:

"Que vem a ser isto?

Uma nova doutrina, com tal autoridade,

que até manda nos espíritos impuros

e eles obedecem-Lhe!"

E logo a fama de Jesus

se divulgou por toda a parte,

em toda a região da Galileia.
Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Depois de Jesus ter chamado os primeiros discípulos, Marcos conta

que Ele foi ensinar a uma sinagoga a Cafarnaum. Jesus é um "judeu

praticante", ou seja, participa na assembleia que se reunia ao sábado na

sinagoga. Não só ouve, mas participa activamente. Numa sociedade onde

a prática dominical está em crise, não podemos perder esta oportunidade

para recordar a importância de participar no encontro da comunidade,

ou seja, na celebração da eucaristia dominical, de preferência, de um

modo activo, consciente, pleno e corresponsável. Todos os que estavam

na sinagoga ouviram a pregação de Jesus. "Todos se maravilhavam

com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como

os escribas". O Evangelho dá-nos conta que o Seu ensinamento cau-

sava admiração. E porquê? Porque Jesus não é um simples mestre, um

mero rabi...

Na primeira leitura escutamos o que Moisés prometera – ou me-

lhor, o que Deus mesmo prometera pela boca de Moisés: “O Senhor

teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus ir-

mãos, um profeta como eu: a ele deverás escutar!” Moisés, o gran-

de líder e libertador de Israel, aquele através do qual Deus falava ao

seu povo e lhe dera a Lei, anuncia que Deus suscitará um profeta

como ele. E os judeus esperavam esse profeta. Chegaram mesmo a

perguntar a João Baptista: “És tu o Profeta?” (Jo 1,21), isto é, “És o

Profeta prometido por Moisés?” Esse Profeta, esse que é o Novo

Moisés, esse que é a própria Palavra de Deus chegou: é Jesus, nosso

Senhor! Como Moisés, Ele foi perseguido ainda pequeno por um rei

que queria matar as criancinhas; como Moisés, Ele teve que fugir do

tirano cruel; como Moisés, sobre o Monte – não o Sinai, mas o das

Bem-aventuranças – Ele deu a Lei da vida ao seu povo; como Moisés,

num lugar deserto, deu ao povo de comer, não mais o maná que pere-

ce, mas aquele pão que dura para a vida eterna. Jesus é o verdadeiro
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Moisés; e mais que Moisés, “porque a Lei foi dada por meio de
Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo” (Jo

1,17). Jesus é a plenitude da Lei de Moisés... Jesus não é somente um
profeta, mas é o próprio Deus, Senhor dos profetas, Senhor de Moisés!
Moisés deu testemunho d’Ele no Tabor e cairia de joelhos a seus pés
se O encontrasse. Jesus é a própria Palavra do Pai feita carne, feita
gente, habitando entre nós!

Mas, essa Palavra não é só voz que se ouve, sopro saído da boca.
Essa Palavra que é Jesus é tão potente (lembremo-nos que tudo foi
criado através dela!), que não fala somente, mas faz a salvação acon-
tecer. Por isso os milagres de Jesus, as Suas obras portentosas para
mostrar que Ele é a Palavra eficaz e poderosa do nosso Deus. Ao
curar um homem atormentado na sinagoga de Cafarnaum, Jesus mos-
tra toda a Sua autoridade, o Seu poder e também o sentido de Sua
vinda até nós: Ele veio trazer-nos o Reino de Deus, do Pai, expulsando
o reino de Satanás, isto é, tudo aquilo que demoniza a nossa vida e nos
escraviza! – Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua vinda! Obrigado
pela Tua obra de libertação! Muito obrigado porque, em Ti, tudo é
Palavra potente: a Tua voz, as Tuas ações salvadoras, o Teu modo
de viver, os Teus exemplos, as Tuas atitudes! Tu não só tens pala-
vras de vida eterna; Tu mesmo és a Palavra de Vida! Obrigado!
Dá-nos a capacidade de Te escutar sempre!

Mas, se Jesus é essa Palavra potente, Palavra de vida, então viver
a Sua Palavra é encontrar verdadeiramente a vida e a liberdade. Na
primeira leitura que escutamos – do livro  do Deuteronómio –, Deus
dizia, falando do Profeta que haveria de vir: “Porei as minhas pala-
vras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar. Se
alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser
em meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas.” Ora, se Jesus é a
Palavra de Deus, então é n’Ele que encontramos a luz para os nossos
passos e o rumo da nossa existência. Num mundo como o nosso, que

prega uma autonomia louca do homem em relação a Deus, uma auto-

nomia contra Deus, nós que cremos em Jesus, devemos cuidar de nos
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convertermos sempre a Ele, escutando a Sua Palavra. Ele fala-nos nas
Escrituras, fala-nos na voz da Sua Igreja, fala-nos íntimo do coração,
fala-nos na vida e nos acontecimentos... Certamente, ouvi-l’O não é
fácil, pois muitas vezes a Sua Palavra é convite a sairmos de nós mes-
mos, dos nossos pensamentos egoístas, das nossas visões estreitas, da
nossa sensibilidade quebrada e ferida pelo pecado. Sairmos de nós
para irmos em direção ao Senhor, iluminados pela Sua Palavra – eis o
que Cristo nos propõe hoje!

É tão grande a bênção de encontrar o Senhor, de viver nele e para
ele, que São Paulo chega mesmo a aconselhar o celibato, para estar-
mos mais disponíveis para o Senhor. O Apóstolo recomenda o ficar
solteiro, não por egoísmo ou ódio ao matrimónio, mas para ter mais
condições de ser solícitos para com as coisas do Senhor e melhor per-
manecer junto ao senhor. É este o sentido do celibato dos religiosos e
dos padres diocesanos: recordar ao mundo que Cristo é o Senhor abso-
luto de nossa vida e que por Ele vale a pena deixar tudo, para com Ele
estar, para, como Maria irmã de Marta, estar a Seus pés, escutando-O
e dando o melhor de nós para Ele. O celibato, que num mundo des-
crente e sedento de prazer sensual, é um escândalo, para os cristãos é
um sinal do primado de Cristo e do seu Reino.

Rezemos para que aqueles que prometeram livremente viver celi-
batariamente cumpram os seus compromissos com amor ao Senhor e
à Igreja. Rezemos também para que os cristãos saibam ver no celibato
não uma armadilha ou uma frustração, mas um belíssimo sinal proféti-
co, um verdadeiro grito de que Deus deve ser amado por tudo e em
tudo, acima de todas as coisas. Se os casados mostram a nós, celibatá-
rios, a beleza do amor conjugal e do mistério de amor esponsal entre
Cristo e a Igreja, nós, solteiros pelo Reino dos Céus, mostramos aos
casados e ao mundo que tudo passa e tudo é relativo diante da beleza,
da grandeza e do absoluto d’Aquele que Deus nos enviou: o Seu Filho
bendito, a Sua Palavra eterna, a Verdade que ilumina, liberta e dá vida.

A Ele o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos para que o Senhor
continue a mandar profetas à sua Igreja
e nos dê a capacidade
de escutar e pôr em prática as suas palavras,
dizendo confiadamente:

«Ouvi, Senhor, a nossa oração»

1. Para que a Santa Igreja, difundida por toda a terra,
ampare, estimule e defenda os profetas
que o Espírito Santo nela faz surgir,
oremos, irmãos.

2. Para que as nações em dificuldade
recebam a ajuda internacional de que precisam
e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes,
oremos, irmãos.

3. Para que os diáconos, leitores e catequistas
dêem testemunho da Palavra que proclamam
ou ensinam às crianças nos seus grupos,
oremos, irmãos.

4. Para que a Universidade Católica Portuguesa,
com a nossa partilha e oração,
continua a formar homens e mulheres  para a Ética e a Verdade,
oremos, irmãos.

5. Para que os membros da nossa comunidade paroquial
se preocupem com as coisas do Senhor
e com o modo de em tudo Lhe agradar,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, nosso refúgio e fortaleza,
escutai benignamente as orações do vosso povo,
e concedei-nos, em abundância,
o que vos pedimos com fé.
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. – Apresentamos, Senhor, ao vosso altar
os dons do vosso povo santo;
aceitai-os benignamente
e fazei deles o sacramento da nossa redenção.
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 e 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 nos terdes falado pelos profetas,

através das gerações;

mas, sobretudo, por nos terdes enviado Jesus Cristo,

vossa Palavra eterna;

incarnada na plenitude dos tempos,

no seio da Virgem Maria.

Ele é a Palavra proclamada

nas terras da Palestina,

para curar os doentes e encorajar os infelizes.

Ele é a Palavra que reconcilia os pecadores,

liberta e nos renova.

Ele é a Palavra geradora de um mundo novo.

É por isso que, unidos a todos aqueles que,

através das gerações, O acolheram,

mudaram a sua vida

e vivem já na alegria perene do vosso reino,

queremos proclamar a Vossa glória,

cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Jesus,
nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos,
tomou o Pão,
fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:
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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.

E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.
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Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.

Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

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:
pela vossa Palavra,
imponde silêncio às forças egoístas
que dominam o nosso coração,
a fim de Vos podermos amar e servir
numa vida reconciliada,
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 maravilhastes as gentes de Cafarnaum
com a vossa doutrina e o vosso poder sobre o mal:
ajuadi-nos a reconhecer-Vos como o Santo de Deus,
o único que tem palavras
que nos tornam dignos de Vós, e do Vosso reino,
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. – Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção,

nós Vos suplicamos, Senhor,
que, por este auxílio de salvação eterna,
cresça sempre no mundo a verdadeira fé.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Acção de Graças (Facultativo)

Que fazemos da Palavra?

Por duas vezes,
Marcos chama a nossa atenção
para o ensino de Jesus,
feito "com autoridade".
A sua autoridade
é unicamente um poder de vida
e não um poder de morte.

E nós, em Igreja, que fazemos desta Palavra?
Muitas vezes, transformamos as palavras do Evangelho
em tantos preceitos morais, jurídicos,
que enfermam as consciências culpabilizando-as,
em lugar de fazermos apelos ao Espírito de liberdade
que nos quer colocar de pé,
fazer de nós seres vivos.
Saibamos acolher a Palavra que é Vida.

Alimentados, Senhor,
pelo mistério do Teu amor,
pela Tua Palavra que dá vida,
pelo pão e o vinho transformados no Teu Corpo e Sangue,
iluminados por esta Tua presença tão especial,
assim ansiamos nós transformar-nos em Ti,
tornando-Te ainda mais presente no meio do mundo.
Oferecemos-Te, Senhor,

 tudo aquilo que temos e somos.
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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.

Que fazemos da Palavra?
Por duas vezes,
Marcos chama a nossa atenção para o ensino de Jesus,
feito “com autoridade”.
A sua autoridade é unicamente um poder de vida
e não um poder de morte.
E nós, em Igreja, que fazemos desta Palavra?
Muitas vezes, transformamos as palavras do Evangelho
em tantos preceitos morais, jurídicos,
que enfermam as consciências culpabilizando-as,
em lugar de fazermos apelos ao Espírito de liberdade
que nos quer colocar de pé, fazer de nós seres vivos.
Saibamos acolher a Palavra que é Vida.

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


