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Riqueza e Abnegação...

XXVIII Domingo do Tempo Comum
Ano B

Riqueza e Abnegação...
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XXVIII Domingo do Tempo Comum
(O Perigo das Riquezas)

1.ª Leit. – Sab 7, 7-11;
Salmo – Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17;
2.ª Leit. – Hebr 4, 12-13;
Evangelho – Mc 10, 17-30.

A liturgia do 28.º Domingo Comum convida-nos a reflectir sobre as escolhas
que fazemos; recorda-nos que nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso,
por vezes, renunciar a certos valores perecíveis, a fim de adquirir os valores
da vida verdadeira e eterna.

Na primeira leitura, um “sábio” de Israel apresenta-nos um “hino à
sabedoria”. O texto convida-nos a adquirir a verdadeira “sabedoria” (que é
um dom de Deus) e a prescindir dos valores efémeros que não realizam o
homem. O verdadeiro “sábio” é aquele que escolheu escutar as propostas de
Deus, aceitar os seus desafios, seguir os caminhos que ele indica.

O Evangelho apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho
para alcançar a vida eterna. Jesus convida-o renunciar às suas riquezas e a
escolher “caminho do Reino” – caminho de partilha, de solidariedade, de doação,
de amor. É nesse caminho – garante Jesus aos seus discípulos – que o homem
se realiza plenamente e que encontra a vida eterna.

A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a Palavra de Deus
proposta por Jesus. Ela é viva, eficaz, actuante. Uma vez acolhida no coração
do homem, transforma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal e a
fazer as opções correctas, indica-lhe o caminho certo para chegar à vida
plena e definitiva.
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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:

Nós Vos pedimos, Senhor, que a vossa graça
preceda e acompanhe sempre as nossas acções
e nos torne cada vez mais atentos
à prática das boas obras.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro da Sabedoria (Sab 7, 7-11)

"Considerei a riqueza como nada, em comparação com a sabedoria"

Orei e foi-me dada a prudência;
implorei e veio a mim o espírito de sabedoria.
Preferi-a aos ceptros e aos tronos
e, em sua comparação, considerei a riqueza como nada.
Não a equiparei à pedra mais preciosa,
pois todo o ouro, à vista dela,
não passa de um pouco de areia
e, comparada com ela,
a prata é considerada como lodo.
Amei-a mais do que a saúde e a beleza
e decidi tê-la como luz,
porque o seu brilho jamais se extingue.
Com ela me vieram todos os bens
e, pelas suas mãos, riquezas inumeráveis.

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial

Salmo 89 (90), 12-13.14-15.16-17 (R. 14)

Refrão: Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade
e exultaremos de alegria.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando?
tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Compensai em alegria os dias de aflição,
os anos em que sentimos a desgraça.

Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.
Desça sobre nós a graça do Senhor.
confirmai em nosso favor a obra das nossas mãos.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 4, 12-13)

"A palavra de Deus é capaz de discernir
os pensamentos e intenções do coração"

A palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante que uma espada de dois gumes:
ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito,
das articulações e medulas,
e é capaz de discernir os pensamentos
e intenções do coração.
Não há criatura que possa fugir à sua presença:
tudo está patente e descoberto a seus olhos.
É a ela que devemos prestar contas.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Mt 5, 3)

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

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 10, 17-30)

"Vende o que tens e segue-Me"

Naquele tempo,
ia Jesus pôr-Se a caminho,
quando um homem se aproximou correndo,
ajoelhou diante d'Ele e Lhe perguntou:
"Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?"
Jesus respondeu:
"Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus.
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Tu sabes os mandamentos:
'Não mates; não cometas adultério;
não roubes; não levantes falso testemunho;
não cometas fraudes; honra pai e mãe'".
O homem disse a Jesus:
"Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude".
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu:
"Falta-te uma coisa: vai vender o que tens,
dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no Céu.
Depois, vem e segue-Me".
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante
e retirou-se pesaroso, porque era muito rico.
Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos:
"Como será difícil para os que têm riquezas
entrar no reino de Deus!"
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.
Mas Jesus afirmou-lhes de novo:
"Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus!
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus".
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:
"Quem pode então salvar-se?"
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:
"Aos homens é impossível, mas não a Deus,
porque a Deus tudo é possível".
Pedro começou a dizer-Lhe:
"Vê como nós deixámos tudo para Te seguir".
Jesus respondeu:
"Em verdade vos digo:
Todo aquele que tenha deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do Evangelho,
receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,
juntamente com perseguições,
e, no mundo futuro, a vida eterna".

Palavra da Salvação.
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Para a Reflexão Homilética
«Abnegação e Riqueza...»

O que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Trata-se de uma questão
que inquieta todos os crentes e que certamente já pusemos a nós próprios,
com estas ou com outras palavras semelhantes. Jesus responde: é preciso,
antes de mais, viver de acordo com as propostas de Deus (mandamentos); e
é preciso, também, assumir os valores do Reino e seguir Jesus no caminho do
amor a Deus e da entrega aos irmãos. Isto não significa, contudo, que a vida
eterna seja algo que o homem conquista, com o seu esforço, ou que resulte
dos méritos que o homem adquire ao percorrer um caminho religiosamente
correcto. A vida eterna é sempre um dom gratuito de Deus, fruto da sua
bondade, da sua misericórdia, do seu amor pelo homem; no entanto, é um dom
que o homem aceita, acolhe e com o qual se compromete. Quando o homem
vive de acordo com os mandamentos de Deus e segue Jesus, não está a
conquistar a vida eterna; está, sim, a responder positivamente à oferta de vida
que Deus lhe faz e a reconhecer que o caminho que Deus lhe indica é um
caminho de vida e de felicidade.

Quando falamos em vida eterna, não estamos a falar, apenas, na vida que
nos espera no céu; mas estamos a falar de uma vida plena de qualidade, de
uma vida que leva o homem à sua plena realização, de uma vida de paz e de
felicidade. Deus oferece-nos essa vida já neste mundo e convida-nos a acolhê-
la e a escolhê-la em cada dia da nossa caminhada nesta terra; no entanto,
sabemos que só atingiremos a plenitude da vida quando nos libertarmos da
nossa finitude, da nossa debilidade, das limitações que a nossa humanidade
nos impõem. A vida eterna é uma realidade que deve marcar cada passo da
nossa existência terrena e que atingirá a plenitude na outra vida, no céu.

Na perspectiva de Jesus, a vida eterna passa pela adesão a esse Reino que
ele veio anunciar. Jesus, com a sua vida, com as suas propostas, com os seus
valores, veio propor aos homens o caminho da vida eterna. Quem quiser
"alcançar a vida eterna" tem de olhar para Jesus, aprender com ele, segui-lo,
fazer da própria vida – como Jesus fez da sua vida – uma escuta atenta das
propostas de Deus e um dom de amor aos irmãos. Toda a nossa caminhada,
todos os nossos esforços, toda a nossa busca visam alcançar a vida eterna.
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Muitas vezes, a lógica do mundo sugere que a vida eterna está na
acumulação de dinheiro, na concretização dos nossos sonhos de "ter" mais
coisas, na conquista de poder, no reconhecimento social, nos privilégios que
conquistamos, nos cinco minutos de exposição mediática que a televisão
proporciona... Nós crentes sabemos, contudo, que os bens deste mundo, embora
nos proporcionem bem estar e segurança, não nos oferecem a vida eterna;
essa vida eterna que buscamos ansiosamente está nesse caminho de amor, de
serviço, de dom da vida que Cristo nos ensinou a percorrer.

A história do homem rico, que buscava a vida eterna mas não estava disposto
a prescindir da sua riqueza, alerta-nos para a impossibilidade de conjugar a
vida eterna com o amor aos bens deste mundo. A riqueza escraviza o coração
do homem, absorve todas as suas energias, desenvolve o egoísmo e a cobiça,
leva o homem à injustiça, à exploração, à desonestidade, ao abuso dos irmãos...
É, portanto, incompatível com o "caminho do Reino", que é um caminho que
deve ser percorrido no amor, na solidariedade, no serviço, na partilha, na verdade,
no dom da vida aos irmãos. Podemos levar vidas religiosamente correctas,
frequentar a Igreja, dar o nosso contributo na comunidade, ocupar lugares
significativos na estrutura paroquial; mas, se o nosso coração vive obcecado
com os bens deste mundo e fechado ao amor, à partilha, à solidariedade, não
podemos fazer parte da comunidade do Reino.

Jesus confirma, no final do texto que nos é proposto, a validade desse
caminho de renúncia e de desprendimento que os discípulos aceitaram
percorrer. Mais: Jesus garante que não se trata de um caminho de fracasso e
de perda, mas de um caminho que realiza plenamente os sonhos e as
necessidades dos homens que o escolheram. Seguir o "caminho do Reino" não
é, portanto, aceitar viver infeliz e sacrificado nesta terra, com a esperança de
uma recompensa no mundo que há-de vir; mas é, livre e conscientemente,
escolher um caminho de vida plena, de realização, de alegria, de felicidade. O
cristão não é um pobre coitado condenado a passar ao lado da vida e da
felicidade; mas é uma pessoa que renunciou a certas propostas falíveis e
parciais de felicidade, pois sabe que a vida plena está em viver de acordo com
os valores eternos propostos por Jesus.

Jesus avisa aos discípulos que o "caminho do Reino" é um caminho contra
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a corrente, que gerará inevitavelmente o ódio do mundo e que se traduzirá em
perseguições e incompreensões. É uma realidade que conhecemos bem...
Quantas vezes as nossas opções cristãs são criticadas, incompreendidas,
apresentadas como realidades incompreensíveis e ultrapassadas por aqueles
que representam a ideologia dominante, que fazem a opinião pública, que
definem o socialmente correcto... Precisamos, todavia, de estar conscientes
de que a perseguição e a incompreensão são realidades inevitáveis, que não
podem desviar-nos das opções que fizemos. Para nós, seguidores de Jesus, o
que é realmente importante é a certeza de que o "caminho do Reino" é um
caminho de vida eterna.

Profissão de Fé

Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pa?

Todos: Sim, Creio!
Pres. – Credes no Espírito Santo,

na santa Igreja católica,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna?

Todos: Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé.
Esta é a fé da Igreja,
que nos gloriamos de professar,
testemunhar
e anunciar,
em Jesus Cristo, nosso Senhor

Todos: Ámen!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos: Só Deus é bom,

só Ele pode converter os corações.
Peçamos-Lhe por nós mesmos e pela Igreja
e por todos os homens da terra,
dizendo humildemente:

«Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio».

1. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos,
dêem testemunho do Senhor que se fez pobre
e encontrem n'Ele a única riqueza,
oremos, irmãos.

2. Para que surjam muitos homens e mulheres
que considerem a riqueza como nada
e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica,
oremos, irmãos.

3. Para que Deus faça com que muitos jovens
deixem pais, irmãos, terras e tudo o mais,
por causa de Jesus e do Evangelho,
oremos, irmãos.

4. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus,
experimentem que ela é viva e eficaz
e a ponham em prática nas suas vidas,
oremos, irmãos.

5. Para que os membros da nossa assembleia
creiam que a Deus tudo é possível
e que Ele é um Pai que Se preocupa com os filhos,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus, Pai de todos os homens,
que nos chamais a seguir o vosso Filho,
fazei que os nossos corações
se disponham a ouvir a sua voz
e se coloquem ao serviço do seu reino.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 161 —

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. – Aceitai, Senhor,

 as orações e as ofertas dos vossos fiéis
 e fazei que esta celebração sagrada
 nos encaminhe para a glória do Céu.
 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,
a Vós, que desde o princípio
derramastes no mundo a vossa sabedoria;
e escrevestes no coração das pessoas
uma parcela de liberdade,
uma aspiração de harmonia, uma ânsia de amor.
Nós Vos damos graças
pela esperança que a Palavra e a vida do vosso Filho
fizeram nascer em nós.
Por Ele, o nosso futuro está aberto a novos horizontes.
Pelo mistério da sua Páscoa,
estamos livres das nossas antigas escravidões,
as nossas vidas estão renovadas,
e convosco podemos ser construtores de um mundo novo.
É por isso que, com todos os convidados
das núpcias do vosso reino,
proclamamos a Vossa glória, cantando com alegria:

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;
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:
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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.

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.
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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 e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

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.
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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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
especialmente do medo
de abandonarmos os bens terrestres
e do receio de Vos seguirmos.
Dai-nos a paz e a esperança
de possuirmos o cêntiplo dos bens espirituais
quando chegar 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 nos convidais ao desapego total,

 dai-nos a força de nos apegarmos a Vós,
 com toda a alma e para sempre.
 Sede Vós mesmo a nossa alegria sobre a terra,
 e o nosso tesouro no Céu,
 segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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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 infinita bondade,

que nos alimentais
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
tornai-nos também participantes
da sua natureza divina.
Ele 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. – Estendei, Senhor, a vossa mão protetora
sobre os vossos fiéis,
para que entrando pela Porta da Fé,
descubram novos caminhos,
rumo ao encontro definitivo
com o Vosso olhar de misericórdia!

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

 A vida segundo o Evangelho não é um negócio,
não se lhe deitam cálculos
como quem olha para a sua conta no banco.
É antes a resposta de fé à Palavra de Deus.
E um dos obstáculos que mais frequentemente
impede de compreender e responder
prontamente à Palavra de Deus são os bens da terra.
Só a sabedoria de Deus nos poderá trazer
a luz necessária para aceitarmos, com fé e esperança,
a palavra do Senhor, que é a palavra da salvação.

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


