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A Deus o que é de DeusA Deus o que é de DeusA Deus o que é de DeusA Deus o que é de DeusA Deus o que é de Deus...............

Domingo XXIX do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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29.º Domingo do Tempo Comum29.º Domingo do Tempo Comum29.º Domingo do Tempo Comum29.º Domingo do Tempo Comum29.º Domingo do Tempo Comum
(A Deus o que é de Deus...)

1.ª Leit. –  Is 45, 1. 4-6;
Salmo – Sal 95, 1 e 3. 4-5. 7-8. 9-10a.c;
2.ª Leit. –  1 Tes 1, 1-5b
Evangelho – Mt 22, 15-21.

A liturgia do 29.º  Domingo do Tempo Comum convida-nos a
reflectir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as
realidades de Deus e as realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a
nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa
existência; mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um compro-
misso efectivo com a construção do mundo.

A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da his-
tória e que é Ele quem conduz a caminhada do seu Povo rumo à felicida-
de e à realização plena. Os homens que actuam e intervêm na história
são apenas os instrumentos de que Deus se serve para concretizar os
seus projectos de salvação.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade
cristã que colocou Deus no centro do seu caminho e que, apesar das
dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores e os
esquemas de Deus. Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio do
mundo, vive ancorada numa fé activa, numa caridade esforçada e numa
esperança inabalável.

O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas
obrigações com a comunidade em que está inserido, pertence a Deus e
deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto
deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político.
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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. – Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça

de consagrarmos sempre ao vosso serviço

a dedicação da nossa vontade

e a sinceridade do nosso coração.

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 Isaías      (Is 45, 1.4-6)

«Tomei Ciro pela mão direita para subjugar diante dele as nações»

Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido,

a quem tomou pela mão direita,

para subjugar diante dele as nações

e fazer cair as armas da cintura dos reis,

para abrir as portas à sua frente,

sem que nenhuma lhe seja fechada:

«Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito,

Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso,

quando ainda não Me conhecias.

Eu sou o Senhor e não há outro;

fora de Mim não há Deus.

Eu te cingi, quando ainda não Me conhecias,

para que se saiba, do Oriente ao Ocidente,

que fora de Mim não há outro.

Eu sou o Senhor e mais ninguém».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 95 (96), 1.3.4-5.7-8.9-10a.c  (R. 7b)

Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira.
Publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

O Senhor é grande e digno de louvor,
mais temível que todos os deuses.
Os deuses dos gentios não passam de ídolos,
foi o Senhor quem fez os céus.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder.
Dai ao Senhor a glória do seu nome,
levai-Lhe oferendas e entrai nos seus átrios.

Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira.
Dizei entre as nações: «O Senhor é rei»,
governa os povos com equidade.
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Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo S. Paulo aos Tessalonicenses
(1 Tes 1, 1-5b)

«Recordamos a vossa fé, caridade e esperança»

Paulo, Silvano e Timóteo

à Igreja dos Tessalonicenses,

que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo:

A graça e a paz estejam convosco.

Damos continuamente graças a Deus por todos vós,

ao fazermos menção de vós nas nossas orações.

Recordamos a actividade da vossa fé,

o esforço da vossa caridade

e a firmeza da vossa esperança

em Nosso Senhor Jesus Cristo,

na presença de Deus, nosso Pai.

Nós sabemos, irmãos amados por Deus,

como fostes escolhidos.

O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras,

mas também com obras poderosas,

com a acção do Espírito Santo.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Filip 2, 15d.16a)

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

Vós brilhais como estrelas no mundo,
ostentando a palavra da vida.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 18, 1-8)

"Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam"

Naquele tempo,
os fariseus reuniram-se para deliberar
sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse.
Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos,
juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe:
«Mestre, sabemos que és sincero
e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus,
sem Te deixares influenciar por ninguém,
pois não fazes acepção de pessoas.
Diz-nos o teu parecer:
É lícito ou não pagar tributo a César?».
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu:
«Porque Me tentais, hipócritas?
Mostrai-me a moeda do tributo».
Eles apresentaram-Lhe um denário,
e Jesus perguntou:
«De quem é esta imagem e esta inscrição?».
Eles responderam: «De César».
Disse-lhes Jesus:
«Então, dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
«Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus» –

a frase que resume perfeitamente a Liturgia da Palavra deste Domingo.
Frase tão conhecida, tão repetida e tão pouco compreendida! E, no en-
tanto, uma das frases mais radicais e revolucionárias do Evangelho; frase
que serve bem de bandeira para os crentes do mundo descrente de hoje.

Recordemos o contexto. Os inimigos de Jesus prepararam-lhe
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uma inteligente armadilha. Primeiro elogiaram-n'O com um elogio hi-
pócrita, mas, fiel à realidade, que nos mostra bem a grandeza de caráter
do Senhor: «Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de facto, ensi-
nas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos
outros, pois não julgas um homem pelas aparências». Que belo elo-
gio! Que belo exemplo a ser seguido! Mas, eis que vem a armadilha: «É
lícito ou não pagar o imposto a César?». Se Jesus respondesse “sim”,
seria acusado de colaborar com os opressores pagãos romanos, impuros
e odiados pelo povo; se respondesse “não”, seria acusado de revoltoso,
anti-romano diante de Pôncio Pilatos pelos seus próprios inimigos; se
respondesse “não sei”, seria desmoralizado como um rabi incompeten-
te. Eis a armadilha perfeita! Mas, a resposta de Jesus foi mais perfeita
ainda, verdadeiramente admirável! Pediu uma moeda, perguntou de quem
era a inscrição... «Então, se usais a moeda de César, é porque César
é quem manda de facto! Dai, pois, a César o que é de César!» . Mas
acrescenta: «dai a Deus o que é de Deus!»

Que significa tal resposta? À primeira vista, Jesus estaria a divi-
dir o mundo, as realidades, em duas áreas: uma para Deus e outra para
César. Deus e César, lado a lado... Nada disso! Ao ensinar a dar a
César o que é de César, o Senhor convida-nos a respeitar as estruturas
da sociedade em que vivemos, a levá-las a sério, a saber viver bem
nelas. César, aqui, significa o mundo em que vivemos, com toda a sua
riqueza e complexidade. César é a política, César é a Pátria, a família;
César é o trabalho, o emprego, o desporto que praticamos; César são
os nossos amigos e os nossos sonhos... Tudo quanto é humano e legíti-
mo pode e deve ser apreciado e respeitado pelos cristãos. Podemos dar
a César o que é de César, sem medo nem temor! Mas, ao ensinar e
exortar a dar a Deus o que é de Deus, o Senhor recorda-nos, com toda
seriedade, que só Deus é Deus. E o que se deve dar a Deus? Tudo;
absolutamente, tudo! De Deus é a nossa vida, de Deus é a nossa morte,
de Deus é tudo quanto temos, vivemos e somos. Dai a César o que é de
César, mas recordai que também César pertence a Deus! César não é
Deus! E aqui está o genial e admirável da resposta de Jesus. César
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julgava-se Deus, era chamado “Divino César”; considerava-se senhor
da vida e da morte! Ora, Jesus nega a César tal pretensão! César é
somente César e, como César, morrerá! Só o Senhor é Deus! A ciência
não é Deus, a tecnologia não é Deus, os grandes do mundo não são
Deus! Só o Senhor é Deus! São Paulo faz eco dessas palavras de
Jesus ao afirmar-nos: «Tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o
mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é
vosso; mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus» (1Cor 3,21-23).

A nossa grande tentação é colocar no lugar de Deus tantos césares
da nossa vida. Não se endeusa a ciência? Não se absolutiza a tecnologia,
não se adora o sexo? Os grandes do mundo – grandes pelo poder, ou pela
riqueza, ou pelo sucesso – não se acham divinos, sem reconhecer, como
Ciro, na primeira leitura de hoje, que tudo vem de Deus, que estamos nas
suas mãos, que tudo é, misteriosamente, fruto da sua providência?

Cristão, tu deves participar da vida da humanidade, deves ser
homem entre os homens, deves participar da construção da socieda-
de... Tu deves saber apreciar o que de bom e de belo existe no mundo...
Mas, não te esqueças: nada disso é Deus, nada disso merece a tua
adoração, nada disso deve prender o teu coração: nem a família, nem a
pátria, nem os amigos, nem a posse, ideias ou poder! Só o Senhor é
Deus! A César, o que é de César; a Deus tudo, pois tudo é de Deus!
Viver assim é acreditar de verdade, é levar Deus a sério de verdade!
Grande ilusão nossa é pensar que podemos colocar Deus no meio de
tantos e tantos amores, de tantas e tantas paixões, fazendo d'Ele ape-
nas mais uma, entre tantas realidades da vida. Não! Ele é tudo, ele é o
Tudo, como dizia São Francisco de Assis: “Tu és o Bem, todo o Bem,
o Bem universal!”

Que na oração, na experiência da vida sacramental e na escuta
da Palavra do Senhor nós aprendamos e reconhecer Deus como Deus
na nossa vida, para que, como aconteceu com os cristãos de Tessalónica,
na segunda leitura de hoje, estejam diante de Deus sem cessar «a
actuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da
vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo».
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs caríssimos:

A oração é o primeiro acto missionário
ao serviço do anúncio do Evangelho.
A exemplo do Apóstolo São Paulo
que orava continuamente pelos cristãos,
oremos, nós também, ao Pai celeste
pela Igreja que anuncia o Evangelho
e por todos os homens deste mundo,
dizendo numa só voz:

«Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo!»

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,
pelas que vivem em países de missão
e pelos seus bispos, presbíteros e outros missionários,
oremos ao Senhor.

2. Pelos homens e mulheres mais infelizes,
pelos que sofrem a ditadura e a opressão
e por aqueles que não vêem reconhecidos os seus direitos,
oremos ao Senhor.

3. Pelos cristãos que trabalham pelo Evangelho,
pelos que perdem a coragem e desanimam
e pelos que são perseguidos, mas persistem,
oremos ao Senhor.

4. Pelos homens que não fazem acepção de pessoas,
pelos que sofrem as ciladas de outros homens
e pelos que dão a Deus o que é de Deus,
oremos ao Senhor.

5. Pelas missões de todo o mundo,
pelas religiosas e irmãos leigos que as servem
e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo,
oremos ao Senhor.
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6. Pela nossa assembleia aqui reunida,
pelos fiéis que permanecem firmes na esperança
e pelos que praticam com alegria a caridade,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Deus do universo,
que acolheis as orações e acções de graças
daqueles que se reúnem em Igreja,
escutai os anseios do coração e as súplicas
que Vos apresentamos com toda a confiança.
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 vinha 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. – Fazei, Senhor,

que possamos servir ao vosso altar
com plena liberdade de espírito,
para que estes mistérios que celebramos
nos purifiquem de todo o pecado.
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.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças e cantarmos as vossas maravilhas,
realizadas em favor de todos os homens,
pois que, por toda a terra,
a vossa Palavra vem ao nosso encontro
e nos interpela no mais profundo do nosso ser.
Por toda a terra, a vossa Palavra nos acompanha.
Ela não é apenas palavra escrita nos livros,
mas é a vossa própria vida,
encarnada em Jesus Cristo, vosso Filho,
irmão e Salvador de toda a humanidade.
Por toda a terra,
a vossa Palavra forja a História quotidiana:
a história de cada pessoa.
Por toda a terra, a vossa Palavra,
pela força do vosso Espírito,
trabalha o coração de todos.
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Ela produz frutos que Vos são agradáveis
e recolhereis no vosso reino de glória.
É por isso que, com os santos que Vos louvam,
com todos os crentes que Vos servem e imploram,
queremos proclamar os vossos louvores
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, dando graças, 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, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
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 agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos este sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado, dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.
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Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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.
Tornai-nos acolhedores às diferenças dos outros;
fazei de nós semeadores de esperança,
arautos da paz
e testemunhas da felicidade que prometeis a todos,
enquando esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, que dissestes:
«dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus»,
ajudai-nos a cumprir esta Vossa palavra,
não só nos assuntos temporais,
mas também nas realidades espirituais,
fazendo a Deus o dom da nossa vida,
para a vinda do Seu Reino a toda a terra,
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. – Concedei, Senhor,

que a participação nos mistérios celestes
nos faça progredir na santidade,
nos obtenha as graças temporais
e nos confirme nos bens eternos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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AAAAAcção de Grcção de Grcção de Grcção de Grcção de Graças aças aças aças aças (facultativo)

A Missão de mãos erguidas

Damos continuamente graças
a Deus por todos vós,
recordando-vos sem cessar nas nossas orações;
a vosso respeito,
guardamos na memória
a actividade da fé,
o esforço da caridade
e a constância da esperança,
que vêm de Nosso Senhor Jesus Cristo,
diante de Deus e nosso Pai, conhecendo bem,
irmãos amados de Deus, a vosso eleição,
pois o nosso Evangelho
não se apresentou a vós apenas como uma simples palavra,
mas também com poder e com muito êxito
pela acção do Espírito Santo;
vós sabeis como estivemos entre vós para vosso bem.
Vós fizestes-vos imitadores nossos e do Senhor,
acolhendo a Palavra em plena tribulação,
com a alegria do Espírito Santo,
tendo-vos, assim, tornado um modelo para todos os crentes
na Macedónia e na Acaia.
Na verdade, partindo de vós,
a Palavra do Senhor
não só ecoou na Macedónia e na Acaia,
mas por toda a parte
se propagou a fama da vossa fé em Deus.
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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.

Cabe a cada um fazer o ponto da situação
sobre a missão precisa que lhe confere o seu baptismo,
no seu lugar de vida.
Suscitar esta semana uma ocasião
de a testemunhar explicitamente.
«Dar a Deus o que é de Deus»
é dizer também a outros
a felicidade que nos é dada pelo Altíssimo!

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


