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III Domingo do Advento
Ano A

Alegria!... PAlegria!... PAlegria!... PAlegria!... PAlegria!... Paciência!...aciência!...aciência!...aciência!...aciência!...Alegria!... PAlegria!... PAlegria!... PAlegria!... PAlegria!... Paciência!...aciência!...aciência!...aciência!...aciência!...
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3.º  Domingo do Advento
(Alegria e Paciência)

1.ª Leit. – Is 35, 1-6a. 10;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 5, 7-10;
Evangelho – Mt 11, 2-11.

A liturgia deste Domingo lembra a proximidade da intervenção liber-

tadora de Deus e acende a esperança no coração dos crentes. Diz-nos:

“não vos inquieteis; alegrai-vos, pois a libertação está a chegar”.

A primeira leitura anuncia a chegada de Deus, para dar vida nova

ao seu Povo, para o libertar e para o conduzir – num cenário de alegria e

de festa – para a Terra da liberdade.

A segunda leitura convida-nos a não deixar que o desespero nos

envolva enquanto esperamos e a aguardarmos a vinda do Senhor com

paciência e confiança.

O Evangelho descreve-nos, de forma bem sugestiva, a acção de

Jesus, o Messias (esse mesmo que esperamos neste Advento): ele irá

dar vista aos cegos, fazer com que os coxos recuperem o movimento,

curar os leprosos, fazer com que os surdos ouçam, ressuscitar os mortos,

anunciar aos pobres que o “Reino” da justiça e da paz chegou. É este

quadro de vida nova e de esperança que Jesus nos vai oferecer.
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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. – O Senhor está próximo.
O Senhor vem às nossas vidas
e agora sairá ao nosso encontro
na sua palavra proclamada,
no seu corpo e no seu sangue que nos alimentam.
O Senhor também vem às nossas vidas
através dos nossos irmãos, especialmente dos pobres.
Também sabemos que o Senhor virá, um dia,
para nos conduzir ao seio do Pai.
Tudo isto, em vez de tristeza e medo,
enche-nos de alegria
que nos acompanha nesta caminhada até ao Natal.
Iniciemos a nossa celebração,
acendendo a terceira vela da Coroa do Advento.

Estando já acesas as duas velas, o sacerdote acende a terceira.
Depois de acender a vela acrescenta:

Pres. – Senhor nosso Deus,
guardai a Vossa família
que espera com fé a celebração do Natal do vosso Filho,
e concedei-nos a graça
de festejar o grande mistério da nossa salvação
com um coração novo e imensa alegria espiritual.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
A Eucaristia prossegue com o Acto Penitencial
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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.

Oração Colecta
Pres. – Deus de infinita bondade,

que vedes o vosso povo
esperar fielmente o Natal do Senhor,
fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação
e celebrá-las com renovada alegria.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da PalavraLiturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 35, 1-6a.10)

«Deus vem salvar-nos»

Alegrem-se o deserto e o descampado,

rejubile e floresça a terra árida,

cubra-se de flores como o narciso,

exulte com brados de alegria.

Ser-lhe-á dada a glória do Líbano,

o esplendor do Carmelo e do Sáron.

Verão a glória do Senhor,

o esplendor do nosso Deus.

Fortalecei as mãos fatigadas

e robustecei os joelhos vacilantes.

Dizei aos corações perturbados:

«Tende coragem, não temais:

Aí está o vosso Deus,

vem para fazer justiça e dar a recompensa.

Ele próprio vem salvar-nos».

Então se abrirão os olhos dos cegos

e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.

Então o coxo saltará como um veado

e a língua do mudo cantará de alegria.

Voltarão os que o Senhor libertar,

hão-de chegar a Sião com brados de alegria,

com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto.

Reinarão o prazer e o contentamento

e acabarão a dor e os gemidos.
Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. cf. Is 35, 4)

Refrão: Vinde, Senhor, e salvai-nos.

O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos.

O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta ao abatidos,
o Senhor ama os justos.

O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.

O Senhor reina eternamente.
O teu Deus, ó Sião,
é rei por todas as gerações.



— 70 —

Leitura da Epístola de S. Tiago        (Tg 5, 7-10)

«Fortalecei os vossos corações,
porque a vinda do Senhor está próxima»

Irmãos:
Esperai com paciência a vinda do Senhor.
Vede como o agricultor espera pacientemente
o precioso fruto da terra,
aguardando a chuva temporã e a tardia.
Sede pacientes, vós também,
e fortalecei os vossos corações,
porque a vinda do Senhor está próxima.
Não vos queixeis uns dos outros,
a fim de não serdes julgados.
Eis que o Juiz está à porta.
Irmãos, tomai como modelos de sofrimento e de paciência
os profetas, que falaram em nome do Senhor.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
[Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18)]

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

O Espírito do Senhor está sobre mim:
enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 11, 2-11)

«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»

Naquele tempo,
João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo
e mandou-Lhe dizer pelos discípulos:
«És Tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»
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Jesus respondeu-lhes:
«Ide contar a João o que vedes e ouvis:
os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são curados,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam
e a boa nova é anunciada aos pobres.
E bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim
motivo de escândalo».
Quando os mensageiros partiram,
Jesus começou a falar de João às multidões:
«Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento?
Então que fostes ver?
Um homem vestido com roupas delicadas?
Mas aqueles que usam roupas delicadas
encontram-se nos palácios dos reis.
Que fostes ver então? Um profeta?
Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta.
É dele que está escrito:
‘Vou enviar à tua frente o meu mensageiro,
para te preparar o caminho’.
Em verdade vos digo:
Entre os filhos de mulher,
não apareceu ninguém maior do que João Baptista.
Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele».

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
O 3.º domingo do Advento é conhecido pela primeira palavra do

intróito (antífona de entrada): "Gaudete", que quer dizer "Alegrai-vos".
Este tema domina nos textos próprios (leituras e orações). E o motivo é
apresentado na mesma antífona: "O Senhor está perto!". O 3.º domingo
do Advento é chamado "Domingo da alegria".

Na 1.ª Leitura Isaías prevê a ALEGRIA dos tempos messiânicos.
(Is 35,1-6a.10)
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O profeta deseja despertar a esperança e fortalecer o ânimo dos
exilados.O povo atravessava um dos piores períodos de sua história:
Jerusalém e o templo destruídos, o povo deportado na Babilónia. Mes-
mo diante destas ruínas, o profeta fala do deserto que vai florir, da
tristeza que vai dar lugar à alegria, do medo que dará lugar à luz.

Ele libertará os cegos, os coxos, os mudos de suas doenças...
É a alegria da volta à Pátria, da saúde readquirida, da liberdade

reconquistada.    É a festa da intervenção do Deus que salva.
Na 2.ª Leitura, São Tiago exorta à PACIÊNCIA no esperar a

vinda do Senhor. (Tg 5,7-10)
No Evangelho, Jesus mostra que o mundo novo anunciado pelo

Profeta já chegou. O texto tem 3 partes: (Mt 11,2-11)

1. A pergunta de João Baptista:
João Baptista estava preso... por Herodes... por reprovar o seu

comportamento... No cárcere, ouve falar das obras de Cristo, tão dife-
rente do que se esperava: Ele anunciara um juiz severo que castigaria
os pecadores... Ao invés, defronta-se com alguém que se aproxima dos
pecadores. Perplexo, envia a Jesus dois discípulos com uma pergunta
bem concreta:  "És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por
outro"?

2. A resposta de Jesus:
Jesus revela-se  retomando os seis sinais concretos de liberta-

ção, já anunciados por Isaías há muito tempo:   "Ide contar a João o
que vedes e ouvis: cegos... paralíticos... leprosos... surdos... mor-
tos... pobres evangelizados...". E acrescenta:  "E bem-aventurado
aquele que não encontrar em Mim motivo de escândalo..." Jesus
mostra a João que as suas obras inauguram a era messiânica, mas sob
a forma de actos de salvação, não de violência e castigo.

3. O testemunho de Jesus sobre João:
– João Baptista não é uma CANA agitada pelo vento: não é um

pregador oportunista que se adapta conforme a situação.
– Não é um CORRUPTO que vive na fortuna e no luxo...
– É muito mais que um PROFETA... "É o maior dos nascidos

de mulher".
Mas, com surpresa, acrescenta: "No entanto, o menor no Rei-

no dos céus é maior do que ele".
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* Os que já pertencem ao Reino transcendem àqueles que os
precederam e prepararam. Declaração implícita da superioridade do
Novo sobre o Antigo Testamento; da Igreja sobre a Sinagoga; da Lei de
Cristo sobre a Lei de Moisés.

A Acção libertadora de Deus deve continuar na História através
de gestos concretos dos seguidores de Cristo.

– Que sinais oferecemos hoje para convencer os homens de que
o Messias está entre nós?

A resposta de Jesus a João foi clara: "Ide contar a João o que
ouvis e vedes...": Os cegos recuperam a vista, os surdos ouvem...

Também hoje, cristãos e comunidades, que descobrem Jesus,
recuperam a vista, abrem os ouvidos, começam a andar. Começam a
VER o mundo com outros olhos: os olhos do evangelho, da justiça, do
compromisso missionário...

Começam a ESCUTAR os clamores dos oprimidos...
Começam a ANDAR... crescem na fé...
Os pobres são evangelizados...
Era mentalidade dos dirigentes de então que os ricos eram abenço-

ados e os pobres amaldiçoados...  Jesus rejeita esta mentira... Jesus nasceu
pobre, criou-se entre pobres, chamou pobres para seus discípulos.

 A Liturgia de hoje é um convite forte à alegria:
"Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo: alegrai-

vos: o Senhor está perto". (Ant. de Entrada)
O mundo vive carente de alegria. A depressão tornou-se a doen-

ça dos tempos modernos. Muitos, na ânsia de ter alegria, agarram-se a
coisas e pessoas, que, no máximo, só lhes conseguem proporcionar
momentos fugazes de prazer.

A Boa Nova trazida no Natal é mensagem de alegria... Gabriel
na anunciação... Isabel na visitação... Maria no Magnificat... os Anjos
aos pastores...

A ALEGRIA é uma característica de nossas Comunidades?
Somos semeadores de alegria ou motivo de dor e tristeza?
Na Mensagem do Advento, o nosso Arcebispo pede-nos esta

semana a «Abstinência: vista como moderação no comer, estabelece
uma ordem sadia com benefícios para uma qualidade de vida». Ela
pode trazer-nos alegria no partilhar.

Não encontraremos apegos desmesurados a gostos e prazeres
que podem e devem ser evitados?
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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 Filho único,
Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.
Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos – Ámen!

     Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Cada novo ano litúrgico é um ano de graça,
que nos é concedido pelo Senhor.
Cheios de alegria e de júbilo porque Ele vem,
para fazer justiça, dar a recompensa e salvar,
imploremos com toda a confiança, dizendo:

«Vinde, Senhor Jesus».

1. Para que na Igreja, na nossa Arquidiocese e nas suas paróquias,
se anuncie a Boa Nova a toda a gente
e o Espírito faça florir cada deserto,
oremos, irmãos.
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2. Para que nos lares e instituições de todo o mundo,
haja trabalho, liberdade, pão e paz,
e a angústia não perturbe os corações,
oremos, irmãos.

3. Para que os cegos, os leprosos e os doentes,
e os que vivem sem alegria e sem coragem,
ponham toda a sua esperança no Senhor,
oremos, irmãos.

4. Para que no meio da violência quotidiana,
o Espírito faça desabrochar flores de paz
e fortaleça todos aqueles que a perderam,
oremos, irmãos.

5. Para que nesta paróquia e nos seus vários grupos,
cada um de nós, à maneira de Jesus, sirva os mais pobres,
e vá em socorro dos maltratados e dos que sofrem,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que nos prometeis a felicidade sem fim,
concedei-nos um coração pobre
e fazei que a próxima vinda do vosso Filho
transforme o mundo com a sua paz.
Ele 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.
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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. – Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício

se renove sempre na vossa Igreja,

de modo que a celebração do mistério por Vós instituído

realize em nós plenamente a obra da salvação.

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,
pela criação, obra das vossas mãos;
pela esperança que renova o vosso povo,
no meio das dificuldades em que vive;
pela alegria que fazeis renascer na nossa terra,
através da vinda do vosso Filho.
Ele nos revela o vosso coração de Pai
e o vosso desejo de a todos salvar.
Ele purifica os olhos,
para lhes dar um novo olhar.
Ele abre os ouvidos,
para os fazer ouvir a Boa Nova da salvação.
Ele cura os corpos, para mudar os corações.
É por isso que, unidos aos Anjos e Santos,
queremos proclamar a nossa alegria de filhos vossos,
e herdeiros do vosso reino,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo,
sois amigo de todos os homens.

Nós Vos louvamos
e Vos damos graças por Jesus, vosso Filho.
Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.

Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.
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É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.

Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo     ✠✠✠✠✠     e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos 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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:
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Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós o ressuscitastes.

Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
E um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.

Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo D. Jorge
e os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz.

Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
aVós, 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:

(A alegria de Deus, que nos habita, é a nossa força de
viver e a nossa confiança para Lhe dizermos:)

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 de todo o pecado,
que causam em nós a inquietação e a tristeza.
Dai-nos a coragem de convertermos a nossa vida,
e estarmos prontos para esperarmos,
na alegria do coração, a vinda gloriosa
de 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,
através dos Vossos mensageiros
desfizestes as dúvidas e os receios,
que João Baptista tinha, nas trevas da sua prisão,
sobre a Vossa qualidade de Messias esperado,
e destes-lhe  confiança e paz.
Dai-nos também confiança e paz,
que nos fará esperar na coragem e na alegria,
a Vossa vinda gloriosa.
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
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,
pela vossa bondade,
que este divino sacramento nos livre do pecado
e nos prepare para as festas que se aproximam.
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. – Deus omnipotente e misericordioso,
Vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos
Na celebração dos mistérios do Advento.

R.: Amén.

Pres. – Deus vos conserve, durante esta vida,
Firmes na fé, alegres na esperança
E generosos na caridade.

R.: Amén.

Pres. – A vós, que esperais,
o próximo nascimento do nosso Redentor,
Conceda-vos Deus o prémio da vida eterna,
Quando Ele vier de novo na majestade da Sua glória.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Vigiai!.... Preparai!.... Alegria!...
Temperança... Sobriedade... Abstinência...
Paciência!
Uma palavra em total sentido contrário
aos nossos comportamentos:
exigimos tudo, imediatamente!
Dois milénios em que esperamos a vinda do Senhor!
Reajustemos o nosso olhar de fé
e redescubramo-lo bem presente, e em acção, em lugares
em que tantas vezes não esperávamos encontrá-l’O!
Em atitude de alegria e de esperança!

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


