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Sentido do sofrimento

Domingo V do Tempo Comum
Ano B
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V Domingo do Tempo Comum
(O sofrimento...)

1.ª Leit. – Job 7, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Cor 9, 16-19. 22-23;
Evangelho – Mc 1, 29-39.

Que sentido têm o sofrimento e a dor que acompanham a cami-
nhada do homem pela terra? Qual a “posição” de Deus face aos dramas
que marcam a nossa existência? A liturgia do 5º Domingo do Tempo
Comum reflecte sobre estas questões fundamentais. Garante-nos que o
projecto de Deus para o homem não é um projecto de morte, mas é um
projecto de vida verdadeira, de felicidade sem fim.

Na primeira leitura, um crente chamado Job comenta, com amar-
gura e desilusão, o facto de a sua vida estar marcada por um sofrimento
atroz e de Deus parecer ausente e indiferente face ao desespero em que
a sua existência decorre… Apesar disso, é a Deus que Job se dirige, pois
sabe que Deus é a sua única esperança e que fora d’Ele não há possibi-
lidade de salvação.

A segunda leitura sublinha, especialmente, a obrigação que os
discípulos de Jesus assumiram no sentido de testemunhar diante de to-
dos os homens a proposta libertadora de Jesus. Na sua acção e no seu
testemunho, os discípulos de Jesus não podem ser guiados por interesses
pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao Evangelho e aos irmãos.

No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação de Deus com
a felicidade dos seus filhos. Na acção libertadora de Jesus em favor dos
homens, começa a manifestar-se esse mundo novo sem sofrimento, sem
opressão, sem exclusão que Deus sonhou para os homens. O texto su-

gere, ainda, que a acção de Jesus tem de ser continuada pelos seus

discípulos.
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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. – Guardai, Senhor,

com paternal bondade a vossa família;
e, porque só em Vós põe a sua confiança,
defendei-a sempre com a vossa protecção.
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 Job (Job 7, 1-4.6-7)

«Agito-me angustiado até ao crepúsculo»

Job tomou a palavra, dizendo:

«Não vive o homem sobre a terra como um soldado?

Não são os seus dias como os de um mercenário?

Como o escravo que suspira pela sombra

e o trabalhador que espera pelo seu salário,

assim eu recebi em herança meses de desilusão

e couberam-me em sorte noites de amargura.

Se me deito, digo: ‘Quando é que me levanto?’

Se me levanto: ‘Quando chegará a noite?’

E agito-me angustiado até ao crepúsculo.

Os meus dias passam mais velozes

que uma lançadeira de tear

e desvanecem-se sem esperança.

– Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro

e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 146 (147), 1-2.3-4.5-6 (R. cf. 3a ou Aleluia)

Refrão: Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados.

Louvai o Senhor, porque é bom cantar,
é agradável e justo celebrar o seu louvor.
O Senhor edificou Jerusalém,
congregou os dispersos de Israel.

Sarou os corações dilacerados
e ligou as suas feridas.
Fixou o número das estrelas
e deu a cada uma o seu nome.

Grande é o nosso Deus e todo-poderoso,
é sem limites a sua sabedoria.
O Senhor conforta os humildes
e abate os ímpios até ao chão.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 9, 16-19.22-23)

«Ai de mim se não evangelizar!»

Irmãos:
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória,
é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho!
Se o fizesse por minha iniciativa,
teria direito a recompensa.
Mas, como não o faço por minha iniciativa,
desempenho apenas um cargo que me está confiado.
Em que consiste, então, a minha recompensa?
Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos,
de todos me fiz escravo,
para ganhar o maior número possível.
Com os fracos tornei-me fraco,
a fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo.
E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 8, 17)

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

Cristo suportou as nossas enfermidades

e tomou sobre Si as nossas dores.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 1, 29-39)

«Curou muitas pessoas, atormentadas por várias doenças»

Naquele tempo,

Jesus saiu da sinagoga

e foi, com Tiago e João, a casa de Simão e André.

A sogra de Simão estava de cama com febre

e logo Lhe falaram dela.

Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a.

A febre deixou-a e ela começou a servi-los.

Ao cair da tarde, já depois do sol-posto,

trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos

e a cidade inteira ficou reunida diante da porta.

Jesus curou muitas pessoas,

que eram atormentadas por várias doenças,

e expulsou muitos demónios.

Mas não deixava que os demónios falassem,

porque sabiam qual Ele era.

De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu.

Retirou-Se para um sítio ermo

e aí começou a orar.

Simão e os companheiros foram à procura d’Ele

e, quando O encontraram, disseram-Lhe:

«Todos Te procuram».

Ele respondeu-lhes:

«Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas,

a fim de pregar aí também,

porque foi para isso que eu vim».

E foi por toda a Galileia,

pregando nas sinagogas e expulsando os demónios.
Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Iniciemos nossa meditação da Palavra de Deus pela primeira leitura.
O livro de Job, de modo dramático, mostra a vida humana: «Não vive o
homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como
os de um mercenário? e o trabalhador que espera pelo seu salá-
rio, e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo:
‘Quando é que me levanto?’ Se me levanto: ‘Quando chegará a
noite?’ ... Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira
de tear e desvanecem-se sem esperança. Recordai-Vos que a mi-
nha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais
verão a felicidade». Não são palavras negativas, desesperadas, essas
de Job. São, antes, uma reflexão realista sobre o mistério da vida huma-
na, uma reflexão cheia de esperança, porque feita à luz de Deus. Uma
coisa é pensar nas realidades negativas de nossa existência contando
apenas com as nossas forças. Que desespero, que desilusão, que vazio
de sentido! Outra, bem diferente, é encarar a vida também com as suas
trevas, à luz de Deus, o amor eterno e omnipotente! Que esperança que
não decepciona, que paz que invade o coração, mesmo na dor!

Num mundo como o nosso, que presta tão pouca atenção ao sofri-
mento, à dor, ao fracasso... Num mundo que tem medo de pensar na
morte e de assumir que todos morreremos... Num mundo que não sabe
o que fazer com o sofrimento, com a doença, com a decadência física,
com a deformidade do corpo, estas palavras de Job, convidam-nos a
colocar os pés no chão. Repito: não são palavras pessimistas porque
aquele que chora e busca o sentido da existência, fá-lo diante de Deus.
Recordemos como termina a leitura: «Recordai-Vos que a minha vida
não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a
felicidade». Estas palavras são uma oração! O triste na vida não é
sofrer, não é chorar, não é morrer... Triste e miserável é sofrer e chorar
e morrer sem Deus, sem este Parceiro cheio de doce ternura que dá
sentido à nossa existência!

Por isso mesmo é que Jesus veio ao mundo! É isto que o Evangelho
nos mostra hoje. Jesus, tomou pela mão a sogra de Pedro e erguendo-a
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do seu leito, revela que nos vem tomar pela mão – a nós, feridos e
doentes de tantas doenças, fraquezas e medos! Este é o Evangelho, a
Boa notícia: em Jesus, Deus revela o sentido da nossa existência porque
se revela como Deus próximo, Deus de compaixão, Deus capaz de dar
um sentido às nossas dores e até à nossa morte. Cristo toma.nos pela
mão, Cristo toma sobre si as nossas dores. Não precisamos fingir que
não envelhecemos, que não adoeceremos, que não morreremos... Sabe-
mos que nem a vida nem a morte nos podem afastar do amor de Cristo;
sabemos que n’Ele, tudo se enche de novo sentido... Por isso todos O
procuram, porque procuram um sentido para a existência!

O grande dom que Cristo nos faz não é milagres nem curas nem solu-
ção de problemas. Deixemos essa visão miserável, mesquinha e pagã para
os pagãos e os que enganam e ganham dinheiro e poder em nome de
Cristo. O nosso modo de ver é outro, é aquele que Cristo nos ensinou e do
qual Ele mesmo nos deu o exemplo pela sua vida e pela Sua morte! O
Santo Padre Bento XVI, quando ainda era Cardeal Ratzinger, escreveu:
“Uma visão do mundo que não pode dar um sentido também à dor e
não consegue torná-la preciosa, não serve para nada. Tal visão fra-
cassa exatamente ali, onde deveria aparecer a questão mais decisiva
da existência. Aqueles que sobre a dor não têm nada mais a dizer a
não ser que se deve combatê-la, enganam-se. Certamente, é necessá-
rio fazer tudo para aliviar a dor de tantos inocentes e limitar o sofri-
mento. Mas, uma vida humana sem dor não existe e quem não é ca-
paz de aceitar a dor, foge daquelas purificações que são as únicas a
tornar-nos maduros. Na comunhão com Cristo, a dor torna-se plena
de significado, (...) e todos nós podemos dizer como São Paulo: ‘Agora
eu alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós, e completo na
minha carne o que falta dos padecimentos do Cristo pelo seu corpo
que é a Igreja’ (Cl 1,24)... A vida vai além da nossa existência biológi-
ca. Onde não há mais motivo pelo qual vale a pena morrer, também
não há motivo que faça valer a pena viver.”

Para isso Jesus veio – “foi para isso que eu vim!”, diz o Senhor hoje.
Veio para anunciar o Reino e expulsar tudo aquilo que demoniza a nossa
existência. E nada nos inferniza mais que viver sem sentido!
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Cristãos, não vivamos como os pagãos, que vão sendo levados pela
existência, fugindo da realidade e refugiando-se nas ilusões. Quanto ex-
cesso de divertimento, de eventos desportivos, de programas turísticos,
de sonhos de consumo, de lazer e diversão... Se tudo isso, numa justa
medida, é saudável, com o excesso que hoje se vê, é prejudicial, é sinal
duma humanidade doente, que tem medo de enfrentar as verdadeiras e
profundas questões da existência!

Abramo-nos para o Senhor; nele apostemos a nossa existência e
tornemo-nos para os outros sinais de esperança e de vida, como São
Paulo que se sentia devedor do Evangelho a todos. Que seja o Senhor
Jesus consolo do nosso pranto, força no nosso caminho, alívio das nossas
dores e prémio de vida eterna.

Oração Universal
Pres. – Irmãos:

Oremos pela humanidade inteira,
cheia de angústias e tristezas,
e, em seu nome,
elevemos ao Pai celeste a nossa voz suplicante,
dizendo de coração sincero:

«Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor»

1. Pelo nosso Arcebispo Dom Jorge, seu presbitério e diáconos,
pelos acólitos, leitores e catequistas
e por todos os que exercem algum ministério eclesial,
oremos ao Senhor.

2. Pelos missionários enviados a outros povos,
pelas Ordens e Congregações religiosas
e pelos movimentos cristãos de apostolado,
oremos ao Senhor.

3. Pelos povos e nações do mundo inteiro,
pela paróquia em que vivemos,
e por todos os seus habitantes sem trabalho,
oremos ao Senhor.
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4. Pelas famílias de toda a terra,
pelos jovens, pelas suas esperanças e projectos
e por todas as crianças amadas ou maltratadas,
oremos ao Senhor.

5. 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.

6. Pelas viúvas e pelos órfãos,
pelos que sofrem alguma doença incurável
e por todos os rejeitados deste mundo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus omnipotente e cheio de misericórdia,
que em vosso Filho
percorrestes os caminhos dos homens
e libertastes de seus males as multidões,
ouvi a súplica da vossa Igreja
e socorrei-nos sem demora.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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.
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.

os
lo
o,

á a
de
da
a
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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. – Senhor nosso Deus,

que criastes o pão e o vinho
para auxílio da nossa fraqueza
concedei que eles se tornem para nós
sacramento de vida eterna.
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 e nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
sempre próximo dos que sofrem:
nós Vos damos graças
por terdes enviado o vosso Filho
a revelar a vossa preocupação por todos nós.
Ele debruçou-se sobre o homem ferido e sofredor,
compartilhando o nosso sofrimento
e as nossas angústias.
Ele deu a saúde aos doentes,
a liberdade aos oprimidos e o perdão aos pecadores.
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Ele deu o gosto de viver
a tantos que viviam sem esperança.
Pai Santo, em Jesus de Nazaré,
o vosso amor recriava o coração do homem
e a vossa mão dava esperança aos aflitos.
E é ainda a vossa mão que se estende
cada vez que um irmão ajuda o outro
a superar as dificuldades.
É por isso que com os Anjos e os Santos
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.

Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última 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.
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De igual modo, depois 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.

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

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da Vossa Igreja,

na qual Vos oferecemos

o sacrifício pascal de Vosso Filho,

como nos foi deixado,

para que, pelo Espírito do vosso amor,

sejamos contados, agora e por toda a eternidade,

entre os membros do vosso Filho,

cujo Corpo e Sangue comungámos.
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Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.

Fazei que todos os fiéis da Igreja,

reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,

se empenhem com toda a diligência e sinceridade

no serviço do Evangelho.

Tornai-nos atentos e generosos

para com as necessidades dos irmãos,

de modo que,

participando nas suas dores e angústias,

alegrias e esperanças,

lhes levemos fielmente a boa nova da salvação

e sigamos, juntamente com eles,

o caminho do vosso reino.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos

que morreram na paz de Cristo

e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:

admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto

e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós, Vossos filhos,

ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,

recebei-nos na morada eterna,
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onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
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, Senhor, de todo o mal:
e dai ao mundo a paz em nossos dias.
Pela Vossa misericórdia,
acalmai o sofrimento que nos visita,
e dai-nos a paz de coração.
Sede a nossa força
nas dificuldades físicas e morais que nos visitam.
Ajudai-nos a partilhar as fraquezas dos outros,
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,
mais uma vez a Vossa mão amiga fez maravilhas
nos nossos corações pecadores,
tristes e desorientados,
e nos levantou, dando-nos novas razões de viver.
Ajudai-nos a estender a nossa mão
aos que precisam de nós,
como é da 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. – Deus de bondade,

que nos fizestes participantes do mesmo pão
e do mesmo cálice,
concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo,
dêmos fruto abundante para a salvação do mundo.
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)

Obrigado, Senhor Jesus!
Estávamos muito desanimados
porque pensávamos
que os nossos corações
eram como um campo árido e seco,
capaz de produzir apenas
egoísmo e indiferença.

Mas estávamos enganados!

Contigo é possível
que germinem e floresçam
na nossa comunidade e na nossa terra
os frutos do serviço e da entrega gratuita.

Obrigado, Senhor Jesus!
Estávamos cheios de medo.
Tínhamos medo da morte e da dor,
do fracasso e das contrariedades.

Tu, Jesus, és o Senhor da Vida,
és a Luz do mundo, és a nossa Paz,
és a Esperança para todos
os homens e mulheres deste mundo.

Que todos Te conheçam e Te amem.
Que a alegria da Tua Ressurreição
chegue a todos os cantos da Terra!
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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.

«Ai de mim se não evangelizar!»
Não nos é pedido o impossível,
mas talvez, numa ou noutra ocasião,
poderíamos testemunhar a nossa fé nesta «Boa Nova»:
na nossa maneira de reagir
face às preocupações da vida...
nas palavras de alívio que podemos dizer
a todo aquele que procura... que duvida... que sofre...
ou ainda nas palavras de esperança
que podemos ousar dizer, com respeito,
face a uma situação difícil…
Anunciar o Evangelho é, talvez,
deixar simplesmente transparecer a força que nos habita…

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


