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XV Domingo do Tempo Comum
(A Actividade Missionária)

1.ª Leit. – Amós 7, 12-15;
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Ef 1, 3-14;
Evangelho – Mc 6, 7-13.

O tema deste domingo vem na sequência do domingo anterior: o profetismo.
Para ser fiel a Deus o profeta incorre, por vezes, no desagrado dos homens.
Mas a actividade missionária não deve ser uma mera atitude de profissionais
mais ou menos preparados; deve ser, pelo contrário, acção conjunta de toda a
comunidade cristã.

A 1.ª leitura relata-nos o confronto entre o profeta Amós, pastor, vaquei-
ro e cultivador de sicómoros, e o sacerdote Amacias, do santuário de Betel,
em defesa do rei, Jeroboão II. Amós denuncia os extremos de riqueza e
pobreza, a ruptura da aliança, a desintegração social e religiosa e o falso culto
a Javé.

A 2.ª leitura contém o início da bela carta aos Filipenses, com a bênção à
moda judaica e a "instauração de tudo em Cristo", ou seja, o plano de Deus
sobre o mundo, fazendo dos homens filhos de Deus e Cristo cabeça e centro
de todo o universo.

O Evangelho relata a missão dos doze Apóstolos, semelhante à dos 72
discípulos (ver XIV domingo, ano c), desprovida de meios humanos, contando
apenas com a graça de Deus, que os envia.
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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:

Senhor nosso Deus,
que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade
para poderem voltar ao bom caminho,
concedei a quantos se declaram cristãos
que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome,
sigam fielmente as exigências da sua fé.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura da Profecia de Amós    (Am 7, 12-15)

"Vai, profeta, ao meu povo"

Naqueles dias,
Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós:
"Vai-te daqui, vidente.
Foge para a terra de Judá.
Aí ganharás o pão com as tuas profecias.
Mas não continues a profetizar aqui em Betel,
que é o santuário real, o templo do reino".
Amós respondeu a Amasias:
"Eu não era profeta, nem filho de profeta.
Era pastor de gado e cultivava sicómoros.
Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse:
'Vai profetizar ao meu povo de Israel'".

Palavra  do Senhor
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Salmo Responsorial
Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor
e dai-nos a vossa salvação.

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom,
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.



— 91 —

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
(Ef 1, 3-14)

"Ele nos escolheu, em Cristo, antes da criação do mundo"

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N'Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, de sua livre vontade,
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para que fosse enaltecida a glória da sua graça,
com a qual nos favoreceu em seu amado Filho.
N'Ele, pelo seu sangue, temos a redenção,
a remissão dos pecados.
Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade:
segundo o beneplácito que n'Ele de antemão estabelecera,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d'Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para servir à celebração da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n'Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
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abraçastes a fé
e fostes marcados pelo Espírito Santo prometido,
que é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Ef 1, 17-18)

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

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ilumine os olhos do nosso coração,

para sabermos a que esperança fomos chamados.

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

@  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
 (Mc 6, 7-13)

«Começou a enviá-los»

"Começou a enviá-los"
Naquele tempo,
Jesus chamou os doze Apóstolos
e começou a enviá-los dois a dois.
Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros
e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho,
a não ser o bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro;
que fossem calçados com sandálias,
e não levassem duas túnicas.
Disse-lhes também:
"Quando entrardes em alguma casa,
ficai nela até partirdes dali.
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E se não fordes recebidos em alguma localidade,
se os habitantes não vos ouvirem,
ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés
como testemunho contra eles".
Os Apóstolos partiram e pregaram o arrependimento,
expulsaram muitos demónios,
ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos.

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética

A Palavra que Deus que hoje nos é dirigida fala-nos de duas realidades: a
nossa missão de profetas e a mensagem que devemos comunicar.

Primeiro, a vocação de profeta. Escutamos na primeira leitura como
Amós não se poderia calar. Ele mesmo o reconhece: “Eu não era profeta,
nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicómoros. Foi o
Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai profetizar ao
meu povo de Israel’”. Amós não era profeta profissional nem era de uma
família tradicional de profetas. E, no entanto, o Senhor tirou-o de detrás do
rebanho, tirou-o da sua vida, e mandou-o falar em seu nome ao povo de Israel.

No evangelho, vimos Jesus a chamar os Doze e a mandá-los em missão:
sem levar nada, confiando somente em Deus, correndo o risco de serem
incompreendidos e rejeitados, eles deveriam ir, a anunciar o Reino de Deus,
que exige mudança de vida, conversão de pensamento, atitudes e modo de
agir...

Ainda hoje é assim! Deus continua a falar, Deus continua a escolher
profetas, Deus continua a dirigir o seu chamamento ao mundo e a cada pessoa.
Se escutarmos com atitude de fé a Palavra de Deus, se na oração nos abrirmos
aos seus apelos, se estivermos atentos ao que Ele nos fala no nosso coração,
descobriremos que o Senhor também nos envia! Isso mesmo: todo o cristão,
pelo Batismo e pelo Crisma, participa da missão do Cristo Jesus, a missão de
anunciar o Reino de Deus, revelando a face do Pai, que Jesus nos veio mostrar!
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É verdade que, na Igreja, há aqueles que são chamados para o ministério
ordenado: Bispos, padres e diáconos que, em nome de Cristo, apascentam o
rebanho e anunciam o Evangelho. Eles são os primeiros responsáveis pelo
anúncio da Palavra de Deus. Mas, todo o povo de Deus, todos os batizados e
crismados, cada um de nós, tem a missão de falar em nome do Senhor e, em
nome de Cristo, levar a luz às trevas, a paz às tensões e angústias, a esperança
ao desespero, a vida nova às situações de morte. Somos todos um povo de
profetas e, se nos calarmos, se nos omitirmos, seremos culpados de escondermos
e sufocarmos a Palavra do Senhor de que o mundo tanto necessita!

Aqui cabe um urgente exame de consciência. Quantas oportunidades temos
de falar de Cristo, de anunciar a vontade e o plano de Deus, de dar testemunho
do Seu amor e da Sua presença - e nos calamos, nos omitimos, como se Cristo
não fosse uma questão nossa! Quantas vezes somos cristãos cansados, cristãos
omissos, cristãos comodistas! Os pais aqui presentes têm anunciado Jesus a
seus filhos, têm sido os seus primeiros evangelizadores e catequistas? Têm
rezado com eles? Têm procurado lavá-los à Igreja? Marido e mulher, têm sido
um para o outro um sinal de Deus, uma palavra e uma presença de Cristo?
Têm procurado construir o lar como um sinal do Reino dos Céus? E os jovens
cristãos, têm sido sinal de Deus no mundo em que vivem? Têm feito e vivido
as várias experiências da vida como discípulos de Cristo? Não esqueçamos
que nós somos os profetas, nós somos os enviados do Senhor, hoje, no aqui e
agora do nosso tempo e da nossa sociedade! É esta a primeira lição que hoje
a Palavra de Deus nos dá. No trabalho, no amor, no descanso, no estudo, nas
relações sociais somos as testemunhas do Senhor! Um dia, certamente seremos
julgados por isso; o Senhor nos pedirá contas!

Um segundo aspeto para nossa meditação é o que diz São Paulo na segunda
leitura. Aí ele apresenta de modo maravilhoso aquilo que devemos comunicar
ao mundo com a palavra e com a vida, isto é, o conteúdo da nossa fé cristã, o
grande sonho de Deus para o mundo e para a humanidade. O que nos diz
o Apóstolo? Diz-nos que antes da criação do mundo, o Pai sonhou connosco!
As montanhas ainda não existiam, as estrelas ainda não brilhavam e o Pai, em
Cristo, já sonhava em criar tudo, em nos criar – a mim e a ti – e nos enviar o
seu Filho amado. Por Ele, o Pai criou tudo; por Ele, na força do Santo Espírito,
o Pai, desde o princípio, cumulou de bênçãos a sua criação. O Seu maior
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sonho era enviar-nos Jesus, o Filho feito um de nós, para que Ele nos levasse
à plenitude da amizade com o Pai na potência do Espírito. E quando nós
pecamos, quando a humanidade, desde o princípio, se fechou para Deus e
para o Seu sonho, o Pai nem assim desistiu do Seu amor: na plenitude dos
tempos Ele enviou o Seu Filho para que, morrendo na cruz, Ele nos libertasse
do nosso pecado de teimosia e isolamento e, enchendo-nos do seu Espírito
Santo, nos desse já o gosto, as primícias da vida eterna. Essa vida, nós já a
experimentamos aqui, em Jesus, ouvindo a Sua Palavra, convivendo com os
irmãos como membros da Santa Igreja e, sobretudo, participando dos santos
sacramentos, de modo especial da Eucaristia, que é Pão do céu, alimento que
nos traz já o sabor da vida de Deus.

Caríssimos: somos enviados por Jesus ao mundo para testemunhar o plano,
o sonho de amor para toda a humanidade, que o Pai desde toda eternidade
acalentou e realizou em Cristo Jesus, tornando-o presente para nós pelo
ministério da Igreja! Estejamos certos de uma coisa: somos parte desse sonho,
somos cooperadores desse sonho! Que a nossa vida, as nossas palavras, o
nosso compromisso, testemunhem e tornem presente esse sonho lindo de Deus!

Olhemos a cruz, consequência do nosso pecado, e tomemos consciência
do quanto somos caros a Deus, do quanto somos preciosos, do quanto somos
amados e do quanto somos chamados a amá-lo e a participar da obra de
salvação do mundo!

É esta a mensagem deste Domingo, é este o apelo do Senhor! Não sejamos
surdos, mas como Amós, como os Doze primeiros, sejamos sementes do Reino
de Deus.

Oração Universal

Pres. – Irmãos caríssimos:
Oremos com toda a nossa alma
e supliquemos a Deus Pai
que nos mostre a sua misericórdia
e dê a salvação à santa Igreja,
dizendo de coração sincero:

«Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor».
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1. Pelo Papa N... e por todos os bispos, presbíteros e diáconos,
para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo
com alegria e fervor sempre renovados,
oremos ao Senhor.

2. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar,
para que, sem alforge nem dinheiro,
anunciem o arrependimento e a paz,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que têm fome e pelos doentes,
pelos rejeitados e por todos os que sofrem,
para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens,
oremos ao Senhor.

4. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu,
pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito,
para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença,
oremos ao Senhor.

5. Pelos jovens da nossa Arquidiocese
que o Senhor chamou a seguirem-no no Sacerdócio,
e que este fim-de-semana são Ordenados,
oremos, irmãos.

6. Por todos nós aqui reunidos no Senhor,
para que Deus nos conceda o perdão dos pecados
e a vontade de cumprir os mandamentos,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
que nos destes a conhecer a vossa vontade
de renovar todas as coisas em Cristo,
iluminai os olhos do nosso coração
para sabermos a que esperança fomos chamados.
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. – Olhai, Senhor,

para os dons da vossa Igreja em oração
e concedei aos fiéis que os vão receber
a graça de crescerem na santidade.
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 que nos cumulais das vossas bênçãos.
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Vós nos enviastes o vosso Filho:
Ele era pobre e sem defesa,
mas transmitiu-nos corajosamente a Boa Nova da salvação,
que propondes a cada homem que vem a este mundo.
Ele formou os Apóstolos e mandou-os em missão.
Tal como aos Apóstolos,
Ele faz de nós – para o nosso tempo –
profetas desarmados e sem prestígio,
mas ricos da Sua presença e da Sua palavra.
Ele põe nos nossos lábios as suas palavras de paz
e nas nossas mãos a sua graça,
para que o vosso amor nasça em todos os corações,
e a Vossa verdade inspire todas as vidas.
Por isso, exulta a Igreja em toda a terra
e com os Anjos e os Santos proclama a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
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e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

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, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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,
abençoou-o e 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 paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro,
todos os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
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Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
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.

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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
especialmente do egoísmo em que vivemos,
a ponto de nos esquecermos dos que, ao nosso lado,
ainda não Vos conhecem e Vos procuram.
Encorajai o nosso testemunho junto deles,
para que um dia Vos aceitem como Pai,
e connosco esperem jubilosos
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,
como aos Apóstolos,
Vós nos enviais pelos caminhos do mundo,
a proclamar o vosso reino de paz.
Perdoai as nossas divisões;
tornai-nos acolhedores dos outros,
para que também nas suas casas, reine a vossa paz,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa,

humildemente Vos suplicamos:
sempre que celebramos estes mistérios,
aumentai em nós os frutos da salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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.

Jesus envia os discípulos dois a dois.
Algumas recomendações a estes peregrinos da Boa Nova:
contar apenas com Deus;
pôr-se a caminho para se fazer peregrino;
aceitar a hospitalidade para se apresentar como um pobre;
não forçar as portas para respeitar a liberdade.

Com votos de um bom Verão (Boas férias!...)

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




