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Fé e oração perseverante...

XXIX Domingo do Tempo Comum
Ano C

Fé e oração perseverante...
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XXIX Domingo do Tempo Comum
                           (A oração perseverante)

1.ª Leit. – Ex 17, 8-13;
Salmo – Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit. – 2 Tim 3, 14 – 4, 2;
Evangelho – Lc 18, 1-8.

A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus

uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente: só dessa forma

será possível ao crente aceitar os projectos de Deus, compreender os seus silêncios,

respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor.

A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o

seu Povo servindo-se, muitas vezes, da acção do homem; mas, para que o homem

possa ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a

força de Deus… Ora, essa ajuda e essa força brotam da oração, do diálogo com

Deus.

A segunda leitura, sem se referir directamente ao tema da relação do cren-

te com Deus, apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o

homem: a Escritura Sagrada… Sendo a Palavra com que Deus indica aos homens

o caminho da vida plena, ela deve assumir um lugar preponderante na experiência

cristã.

O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante

do sofrimento do seu Povo… Os crentes devem descobrir que Deus os ama e que

tem um projecto de salvação para todos os homens; e essa descoberta só se pode

fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante com Deus.
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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 do Êxodo        (Ex 17, 8-13)

"Quando Moisés erguia as mãos, Israel ganhava vantagem"

Naqueles dias,
Amalec veio a Refidim atacar Israel.
Moisés disse a Josué:
«Escolhe alguns homens
e amanhã sai a combater Amalec.
Eu irei colocar-me no cimo da colina,
com a vara de Deus na mão».
Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amalec,
enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao cimo da colina.
Quando Moisés tinha as mãos levantadas,
Israel ganhava vantagem;
mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec.
Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas,
trouxeram uma pedra e colocaram-no por debaixo
para que ele se sentasse,
enquanto Aarão e Hur, um de cada lado,
lhe seguravam as mãos.
Assim se mantiveram firmes as suas mãos até ao pôr do sol
e Josué desbaratou Amalec e o seu povo ao fio da espada.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 120 (121), 1-8 (R. cf. 2)

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra.

Levanto os meus olhos para os montes:
donde me virá o auxílio?
O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.

Não permitirá que vacilem os teus passos,
não dormirá Aquele que te guarda.
Não há-de dormir nem adormecer
aquele que guarda Israel.

O Senhor é quem te guarda,
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal durante o dia,
nem a luz durante a noite.
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O Senhor te defende de todo o mal,
o Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais e quando vens,
agora e para sempre.

Leitura da segunda Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo
 (2 Tim 3, 14 - 4, 2

"O homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras"

Caríssimo:
Permanece firme no que aprendeste
e aceitaste como certo,
sabendo de quem o aprendeste.
Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras;
elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação,
pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura, inspirada por Deus,
é útil para ensinar, persuadir, corrigir
e formar segundo a justiça.
Assim o homem de Deus será perfeito,
bem preparado para todas as boas obras.
Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo,
que há-de julgar os vivos e os mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino:
Proclama a palavra,
insiste a propósito e fora de propósito,
argumenta, ameaça e exorta,
com toda a paciência e doutrina.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Heb 4, 12)

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

A palavra de Deus é viva e eficaz,
pode discernir os pensamentos e intenções do coração.

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,
Jesus disse aos seus discípulos uma parábola
sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar:
«Em certa cidade vivia um juiz
que não temia a Deus nem respeitava os homens.
Havia naquela cidade uma viúva
que vinha Ter com ele e lhe dizia:
‘Faz-me justiça contra o meu adversário’.
Durante muito tempo ele não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo:
‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens;
mas, porque esta viúva me importuna,
vou fazer-lhe justiça,
para que não venha incomodar-me indefinidamente’».
E o Senhor acrescentou:
«Escutai o que diz o juiz iníquo!...
E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos,
que por Ele clamam dia e noite,
e iria fazê-los esperar muito tempo?
Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.
Mas quando voltar o Filho do homem,
encontrará fé sobre esta terra?»

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Hoje, a Palavra de Deus fala-nos sobre a oração. Mais ainda: manda-nos

“rezar sempre, sem desanimar”. A primeira leitura mostra-nos Moisés de
“mãos levantadas”, como as de Cristo na cruz, a interceder pelo seu povo.
Como Moisés, assim também Cristo, nosso intercessor e mediador junto do
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Pai: “Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem;
mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec”. Assim também
com Cristo: ele intercede continuamente junto do Pai por nós: “Simão, Simão,
eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo; eu,
porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça” (Lc 22,31). Na
Última Ceia, o Senhor, mais uma vez, rezou por nós: “Não rogo somente por
eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim!” (Jo 17,20).

Que consolo saber que Jesus está continuamente a orar por nós e, se nos
deixarmos invadir por essa oração de Jesus, a nossa fé não desfalecerá, a
nossa vida não se desmoronará, a nossa existência não sucumbirá. Se Pedro
caiu e negou Jesus, foi porque confiou em si, nas suas forças e não na graça
da oração de Jesus...

 O Senhor orou, pediu por nós e também pediu ao Pai por ele mesmo.
Como esquecer aquelas palavras impressionantes da Escritura sobre Jesus?
“É Ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas,
com veemente clamor e lágrimas, àquele que O podia salvar da morte; e
foi atendido por causa da Sua submissão. E embora fosse Filho,
aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento” (Hb 5,7s). É este mesmo
Jesus que, no Evangelho de hoje nos ensina a rezar sempre sem desanimar!

Hoje, diante das dores do mundo, diante do progresso da ciência que explica
tantas coisas que antes pareciam um mistério, diante do nosso próprio
sofrimento, somos tentados a não confiar mais na oração nem ver a sua
necessidade. No entanto, o Senhor manda-nos rezar! Vejamos o porquê.

Primeiro, a oração abre-nos para Deus; faz-nos experimentar com todo
o nosso ser – sentimentos, inteligência, afeto, alma e corpo – que dependemos
de Deus, que ele está presente no mais íntimo da nossa vida, da nossa história,
do nosso mundo. É na oração que percebemos vivamente que ele não é só o
Deus de longe, mas também o Deus de perto. Nenhuma outra realidade deste
mundo tem a capacidade de nos colocar imediatamente na presença de Deus,
como a oração. Se não rezarmos, Deus irá deixar de ser Alguém para
nós, para ser apenas alguma coisa; vamos deixando de experimentá-l’O
como Pessoa para experimentá-l’O simplesmente como uma ideia fria, estéril
e distante.

Em segundo lugar, a oração feita em nome de Jesus – isto é, com os
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sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus  –, faz-nos enfrentar todos os desafios
da vida com paz, liberdade e maturidade. Se rezei, se supliquei, se coloquei
nas mãos de Deus, haja o que houver, sei que posso acolher confiando no seu
amor. Foi assim a oração de Jesus: procurou simplesmente e em tudo a  vontade
do Pai e, por isso, a o fracasso e a cruz não o destruíram. Foi ouvido – Ele
sabia, Ele próprio o disse: “Pai, eu Te dou graças porque me ouviste. Eu
sabia que sempre me ouves!” (Jo 11,41s) – pois bem: mesmo diante da cruz e
da morte, o Filho permaneceu em paz, abandonado amorosamente nas mãos
do Pai! A oração faz isso conosco: elimina o nosso temor e coloca-nos nos
braços de Deus.

Em terceiro lugar, a oração quebra o nosso orgulho, a nossa auto-
suficiência, o nosso engano de pensar que somos capazes de alguma coisa por
nós próprios. Rezando, experimentamos a alegria de sermos crianças nos
braços do Pai.

Então, é engano pensar que a oração não tem importância ou é inútil. Pelo
contrário: sem ela, é impossível permanecer firmes na fé. E, compreendamos
de uma vez por todas: Deus escuta-nos sempre: “E Deus não fará justiça
aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-
los esperar? Eu vos digo que Deus vos fará justiça bem depressa”. Sim,
Deus não nos abandona nunca. O problema é que queremos que Ele aja como
esperamos, no nosso tempo e ao nosso modo. E aí erramos! Não foi assim
que Jesus procedeu, e quem faz assim, faz diferente de Jesus e, portanto, não
reza em nome de Jesus! Compreendamos bem: reza em nome de Jesus quem
reza como Jesus: “Não se faça a minha vontade, mas sim a Tua” (Lc 22,42).
É esta a verdadeira oração do cristão, é essa a oração em nome de Jesus. Por
isso mesmo, Ele hoje desafia-nos e pergunta, com franqueza: “quando voltar
o Filho do homem, encontrará fé sobre esta terra?” Por outras palavras:
Quando o Pai, através de mim, atende os vossos pedidos, não como queríeis,
mas como Ele vos quer dar, encontra fé em vós para reconhecer o dom e ser
agradecidos?

Rezemos sem desfalecer. Estejamos atentos à nossa vida de oração. Foi
isto que aprendemos na Sagrada Escritura, e foi isto que os Apóstolos nos
ensinaram e os santos santas de Deus vivenciaram:  “Permanece firme
naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade!”
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Oração Universal

Pres. –  Irmãos caríssimos:
A oração é o primeiro acto missionário
ao serviço do anúncio do Evangelho.
Oremos ao Pai do Céu
por aqueles que proclamam a Palavra,
pelas diversas vocações na santa Igreja,
e pelo testemunho de santidade dos cristãos,
dizendo com sincera piedade:

«Senhor, venha a nós a Vosso reino»
1. Pelas Igrejas há pouco implantadas,

pelo Papa Francisco que as confirma na fé
e por aqueles que lhes anunciam a Palavra,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho,
pelos que falam de Cristo com a vida
e pelos fiéis que não esquecem a oração,
oremos ao Senhor.

3. Pelos juízes a quem compete fazer justiça,
pelos que prestam atenção aos mais pequenos
e pelas viúvas e pessoas sem defesa,
oremos ao Senhor.

4. Pelos monges que oram dia e noite,
pelas Ordens de vida activa e contemplativa
e pelos pais que rezam com os filhos,
oremos ao Senhor.

5. Por todos os países de missão,
pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova
e pelos cristãos que oram sem desânimo,
oremos ao Senhor.

6. Pela nossa assembleia aqui reunida,
pelos fiéis que permanecem firmes na esperança,

       e pelos que praticam com alegria a caridade, 
      oremos ao Senhor.
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Pres. –  Deus santíssimo,

tornai-nos activos no campo da missão,
e, para que todos os homens Vos conheçam,
fazei-nos orar em espírito e verdade,
permanecer firmes no que aprendemos e aceitámos
e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo,
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.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 190.
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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.
Para Vós, Deus de amor e de santidade,
vai o nosso louvor e a oferta da nossa fé,
por Jesus Cristo, o enviado do vosso amor.
Ele viveu sempre unido a Vós, pela sua oração.
Ele convida-nos a rezar,
como meio de O imitarmos
nos seus sentimentos filiais,
e nos unirmos a Vós.
Ele, que Moisés prefigurava
de braços abertos e levantados para o céu,
no alto da montanha.
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Ele, que Elias anunciava dentro da sua gruta,
e vendo-Vos passar na brisa suave do exterior.
Ele que, no monte Tabor, entre Moisés e Elias,
Se pôs em oração e Se transfigurou
diante dos três Apóstolos.
Ele, que é o sumo sacerdote da nova e eterna Aliança,
que nos reúne no seu sacerdócio eterno,
e na sua oração permanente por nós e pelo mundo.
É por isso que, com os santos que Vos louvam,
com todos os crentes que Vos servem e imploram,
queremos proclamar os vossos louvores
e a oferta da nossa fé,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todo socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
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feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos,
a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo,
tomou o cálice com vinho,
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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado
e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação

que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
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que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos e ministros sagrados,
os membros desta assembleia,
todo o vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também

dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo

e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,

concedei, Pai de misericórdia,

a graça de alcançarmos a herança do Céu,

com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,

os Apóstolos e todos os Santos,

para que, no vosso reino,

com a criação inteira liberta do pecado e da morte,

cantemos eternamente a 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.
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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.
Purificai o nosso coração
para não nos contentarmos apenas
com os nossos interesses e ideais,
mas para entrarmos nos segredos da Vossa vontade.
Dai-nos a força suficiente
para a seguirmos com amor e constância,
enquando esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
enviai sobre nós o Vosso Espírito de paz e de unidade.
Que Ele seja  o inspirador da nossa oração,
a base da nossa esperança,
o germe da nossa fé e o elo do nosso amor,
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.
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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,
dai-nos a paz.

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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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.

O juiz da parábola faz justiça,
não para fazer respeitar a justiça, mas para ter a paz.
É a perseverança da mulher que lhe faz obter o que ela pede.
O que conta aos olhos do Senhor é a perseverança no pedido.
Mas Jesus coloca a terrível questão:
“O Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra?”

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


