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Deus não exclui ninguém...

Domingo VI do Tempo Comum
Ano B
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VI Domingo do Tempo Comum
(Deus não exclui ninguém...)

1.ª Leit. – Lev 13,1-2.44-46;
Salmo – Sal 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7);
2.ª Leit. – 1 Cor 10,31-11,1;
Evangelho – Mc 1,40-45.

A liturgia do 6.º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos um

Deus cheio de amor, de bondade e de ternura, que convida todos os

homens e todas as mulheres a integrar a comunidade dos filhos amados

de Deus. Ele não exclui ninguém nem aceita que, em seu nome, se in-

ventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos irmãos.

A primeira leitura apresenta-nos a legislação que definia a for-

ma de tratar com os leprosos. Impressiona como, a partir de uma ima-

gem deturpada de Deus, os homens são capazes de inventar mecanis-

mos de discriminação e de rejeição em nome de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a terem como prioridade a

glória de Deus e o serviço dos irmãos. O exemplo supremo deve ser o de

Cristo, que viveu na obediência incondicional aos projectos do Pai e fez

da sua vida um dom de amor, ao serviço da libertação dos homens.

O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao encontro

dos seus filhos vítimas da rejeição e da exclusão, compadece-Se da sua

miséria, estende-lhes a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimentos,

convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua com a

discriminação e denuncia como contrários aos seus projectos todos os

mecanismos de opressão dos 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. – Senhor, que prometestes estar presente

nos corações rectos e sinceros,
ajudai-nos com a vossa graça
a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada.
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 Levítico (Lev 13, 1-2.44-46)

«O leproso deverá morar à parte, fora do acampamento»

O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo:

«Quando um homem tiver na sua pele

algum tumor, impigem ou mancha esbranquiçada,

que possa transformar-se em chaga de lepra,

devem levá-lo ao sacerdote Aarão

ou a algum dos sacerdotes, seus filhos.

O leproso com a doença declarada

usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho,

cobrirá o rosto até ao bigode e gritará:

‘Impuro, impuro!’

Todo o tempo que lhe durar a lepra,

deve considerar-se impuro

e, sendo impuro, deverá morar à parte,

fora do acampamento».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7)

Refrão: Sois para mim refúgio,
Vós me envolveis na alegria da salvação.

ou

Refrão: Sois o meu refúgio, Senhor;
dai-me a alegria da vossa salvação.

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.

Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado.

Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos,
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor,
exultai, vós todos os que sois rectos de coração.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 10, 31 – 11, 1)

«Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo»

Irmãos:
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa,
fazei tudo para glória de Deus.
Portai-vos de modo que não deis escândalo
nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus.
Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente,
não buscando o próprio interesse, mas o de todos,
para que possam salvar-se.
Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 7,16)

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

Apareceu entre nós um grande profeta:

Deus visitou o seu povo.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 1, 40-45)

«A lepra deixou-o e ele ficou limpo»

Naquele tempo,

veio ter com Jesus um leproso.

Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe:

«Se quiseres, podes curar-me».

Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse:

«Quero: fica limpo».
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No mesmo instante o deixou a lepra

e ele ficou limpo.

Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem:

«Não digas nada a ninguém,

mas vai mostrar-te ao sacerdote

e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou,

para lhes servir de testemunho».

Ele, porém, logo que partiu,

começou a apregoar e a divulgar o que acontecera,

e assim, Jesus já não podia entrar abertamente

em nenhuma cidade.

Ficava fora, em lugares desertos,

e vinham ter com Ele de toda a parte.
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Para nos guiar na meditação da Palavra de Deus deste hoje, tome-
mos o Evangelho que acabamos de ouvir. "Um leproso chegou perto
de Jesus". No tempo de Cristo, toda a doença na pele que oferecesse
perigo de contágio era considerada um tipo de lepra; tornava a pessoa
impura. Ouvimos na primeira leitura: "O homem atingido por esse mal
andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba
coberta, gritando: 'Impuro! Impuro!' Durante todo o tempo em que
estiver leproso será impuro; e, sendo impuro, deve ficar isolado e
morar fora do acampamento". É alguém assim que se aproxima de
Jesus: ferido, excluído do convívio da Assembleia de Israel, colocado
fora da Cidade, um morto-vivo... Um leproso não podia tocar as pessoas:
elas tornar-se-iam impuras como ele; um leproso não convivia com a sua
família, não podia entrar na Casa do Senhor para rezar com os irmãos:
era um ninguém: "Impuro! Impuro!" – ele gritava, com a barba coberta
em sinal de luto e profunda tristeza...
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É um homem assim que se aproxima de Jesus; tem a ousadia de
chegar junto d'Ele, sem medo de ser repelido, repreendido, desprezado.
E, do fundo da sua miséria, ele suplica: "Se queres, podes curar-me".
Quanta confiança, quanta esperança! Que oração brota do mais profun-
do da dor! O que fará Jesus? A Sua reação é absolutamente inesperada:
Ele faz algo que a Lei proibia: "Jesus, cheio de compaixão, estendeu a
mão, tocou nele, e disse: 'Eu quero: fica curado!'" O Senhor esten-
deu a mão, o Senhor tocou o leproso! Não precisava fazê-lo, não deveria
fazê-lo! Segundo a Lei, Jesus deveria ficar impuro também, ao menos
até ao entardecer... Porque tocou o leproso? Não poderia tê-lo curado
sem o tocar? O próprio Evangelho explica: Ele teve compaixão! Quis
estar próximo daquele miserável, quis que ele se sentisse amado, acolhi-
do! Jesus não nos ama de longe, não vê de modo indiferente a nossa
miséria: Ele faz-se próximo, Ele toca-nos, Ele compartilha a nossa dor!
Assim faz Deu connosco! E, para nossa surpresa, ao em vez da impure-
za contagiar Jesus, é Jesus que contagia o leproso com a sua pureza! O
Reino chegou: em Jesus, Deus vai libertando a humanidade de toda a
sua lepra, da lepra do seu pecado! Na ação de Jesus, compreendemos
que o amor é mais forte que o egoísmo, que a luz é mais forte que as
trevas, que o bem é mais forte que o mal, que a graça é mais poderosa
que o pecado, que a vida é capaz de vencer a morte! "No mesmo ins-
tante a lepra desapareceu e ele ficou curado". Eis o bem, eis a graça,
eis a salvação que o Senhor nos veio trazer! O Profeta Isaías, tinha
anunciado: "Ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou com os
nossos pecados! Eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si,
as nossas dores que ele carregava (Is 53,4-5). Jesus curou o leproso e o
Evangelho diz que ele "não podia entrar abertamente em nenhuma
cidade: ficava fora, em lugares desertos." Vede como, com essa lin-
guagem, o Evangelho afirma que Cristo, curando o leproso, assumiu o
seu lugar: agora, o homem que antes vivia nos lugares desertos, entra na
cidade, volta a ser alguém; quanto a Jesus, fica fora, assume o lugar do
homem: tomou sobre si as nossas dores!

Um dos grandes males da nossa época, grande ilusão, é achar que
não temos pecado, pensar que somos maduros e integrados. Não somos
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capazes de reconhecer as nossas lepras, somos incapazes de suplicar,
de joelhos: "Senhor, se quiseres, podes curar-me!" E porquê isso?
Porque somos autossuficientes: olhamo-nos, examinamo-nos, não à luz
do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, mas à luz de nós mes-
mos. Pensamos que somos senhores do bem e do mal, do certo e do
errado! É muito comum vivermos de modo contrário à vontade do Se-
nhor e ainda, cheios de orgulho e soberba, dizermos que estamos cer-
tos... É muito comum querermos moldar Jesus e a Sua Palavra à nossa
vontade... É muito frequente a ilusão que podemos deitar ao lixo os ensi-
namentos da Igreja, sobretudo no campo moral... E assim, vamos cons-
truindo a nossa vidinha ao nosso modo, modo de pecado, modo de lepra,
modo de doença: doença da ida, da descrença, da indiferença, da falta
de fé!

Reconheçamo-nos pecadores! Mostremos ao Senhor a nossa lepra!
Como fazê-lo? Primeiro, deixando que a Sua Palavra nos fale e nos
mostre os nossos erros, as nossas manhas, os nossos males. Depois, à
luz da Palavra de Deus, façamos, com frequência, um sincero exame de
consciência e tenhamos a coragem de olhar de frente o que pensamos,
falamos e fazemos contrário ao Senhor. Finalmente, sinceramente arre-
pendidos, procuremos o Senhor no sacramento da Reconciliação e, con-
fessando os nossos pecados, busquemos o perdão, a cura do Cristo, a
cura de Deus. Quantas vezes evitamos a Confissão! Quantas vezes fu-
gimos na tal da Confissão comunitária, desobedecendo às normas da
Igreja, que só a permitem em casos raros e graves. A Confissão, então é
inválida e acrescentamos aos pecados cometidos, mais estes: a desobe-
diência à norma de Igreja e a soberba de nos julgarmos autossuficientes.
Deveríamos aprender do Salmista, na missa de hoje: "Confessei-vos o
meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: Vou confessar ao
Senhor a minha falta e logo me perdoastes a culpa do pecado."
Mas, não! Teimamos em não levar a sério o nosso próprio pecado! Jul-
gamo-nos juízes de Deus e da Igreja! Acabamos, então, por comungar
indignamente, esquecendo que a Eucaristia, se traz vida para quem a
recebe bem, traz também morte para quem não a recebe com as devidas
disposições...
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Basta, irmãos, de um cristianismo morno!... Basta de falta de cora-
gem de nos olharmos de frente! Senhor, cura-nos! Senhor, somos le-
prosos, somos pecadores, os nossos pecados mancham não a nossa
pele, mas o nosso coração, o mais profundo da nossa alma! Senhor,
de joelhos, como o leproso do Evangelho, Te suplicamos: cura-nos e
seremos curados! Dá-nos a graça de reconhecer os nossos peca-
dos; reconhecendo-os, dá-nos a coragem e a sinceridade para os
confessarmos; confessando-os, dá-nos a graça de experimentar o
Teu perdão, de cumprir generosamente a penitência e de procurar,
com responsabilidade, emendar a nossa vida! Tem piedade de nós,
ó Autor da graça e Doador do perdão! A ti a glória para sempre!

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

oremos para que todos os que sofrem descubram,
no amor de Deus e nas palavras de Cristo,
remédio para os seus males,
e peçamos com toda a confiança:

«Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos!»

1. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro,
para que o Senhor as conserve na unidade e na paz
e ajudem os homens a caminhar para Deus,
oremos, irmãos.

2. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias,
para que Deus perdoe as suas fraquezas,
dissipe os seus temores e aumente a sua coragem,
oremos, irmãos.

3. Pelos funcionários públicos,
para que não dêem escândalo a ninguém
e atendam toda a gente com delicadeza e respeito,
oremos, irmãos.

4. Pelos doentes que mais sofrem
para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo
e na dedicação dos que os tratam e assistem,
oremos, irmãos.
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5. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial,
para que não busquem o próprio interesse,
mas procurem sempre o bem de todos,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que para curar e salvar o mundo
lhe destes o vosso Filho muito amado,
ajudai-nos a ver n'Ele o nosso modelo
colocando-nos ao serviço uns dos outros.
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.

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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Concedei, Senhor,

que estes dons sagrados
nos purifiquem e renovem,
para que, obedecendo sempre à vossa vontade,
alcancemos a recompensa 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,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo vosso Filho.
N'Ele estais espiritualmente
próximo de cada homem.
Aos doentes, Ele traz a cura;
aos isolados, o calor de uma comunidade;
aos marginalizados, o bálsamo de uma bênção.
Ele é o Caminho do desalentado;
a liberdade do cativo,
a força do prostrado.
Ele é o olhar que ama,
a mão que levanta,
o poder que purifica,
o amor que reconcilia com a vida.
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É por isso que,
com todos os curados pelo vosso poder,
perdoados pelo vosso amor,
anunciamos a vossa palavra salvadora
e proclamamos os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

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.
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.
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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.

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 N... e o nosso Arcebispo N....
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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 e os Apóstolos,
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 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 que nos invade,
porque, se Vós quiserdes, podeis purificar-nos.
Pela Vossa paixão e morte,
fazei-nos viver livres do pecado e do desânimo,
mesmo nos momentos mais duros,
pois sabemos que estais perto de nós,
e nos encorajais a esperar a vinda gloriosa
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 abrindo os braços em cruz,
reunistes todos os homens num só povo,
justos e pecadores, sãos e doentes,
fazei que o mal e a discórdia,
não separem aqueles que Vós unistes
e destinastes a partilhar o 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. – Senhor, que nos alimentastes com o pão do Céu,

concedei-nos a graça de buscarmos sempre
aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida.
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)

Vós, Senhor,

sois o Deus que salvais o que está perdido.

Por isso, Vos dizemos o nosso obrigado agradecido.

Sois o Deus que trazeis a alegria do perdão

aos que vivem tristes e oprimidos pelo pecado.

Por isso, Vos dizemos o nosso obrigado agradecido.

Sois o Deus que esclareceis a nossa existência

com a Vossa Palavra de luz.

Por isso, Vos dizemos o nosso obrigado agradecido.

Sois o Deus que nos perdoais,

e nos integrais na Vossa família divina.

Por isso, Vos dizemos o nosso obrigado agradecido.

Sois o Deus que nos reunis na Igreja,

o Vosso povo sobre a terra,

para destruirmos barreiras e indiferenças

no mundo que nos rodeia.

Por isso, Vos dizemos o nosso obrigado agradecido.

Sois o Deus que nos levantais e nos encorajais

para uma vida toda dedicada ao Vosso louvor

e ao serviço dos irmãos.

Por isso, Vos dizemos o nosso obrigado agradecido.
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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.

Deus deixa-Se tocar pelo homem, sua criatura,

quando esta se deixa re-modelar por Ele,

como ela se deixa modelar na manhã da criação.

Levar para as nossas vidas

as palavras de felicidade escutadas neste domingo

e transformá-las em atitudes de alegria

e de encontro com os outros

– eis o desafio que Deus nos coloca.

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


