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XXVI Domingo do Tempo Comum
Ano C

O material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritualO material e o espiritual
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XXVI Domingo do Tempo Comum
(Os Lázaros de hoje)

1.ª Leit. – Am 6, 1a. 4-7;
Salmo – Sal 145, 7. 8. 9. 10
2.ª Leit. – 1 Tim 6, 11-16
Evangelho – Lc 16, 19-31.

A liturgia deste domingo propõe-nos, de novo, a reflexão sobre a

nossa relação com os bens deste mundo… Convida-nos a vê-los, não como

algo que nos pertence de forma exclusiva, mas como dons que Deus colo-

cou nas nossas mãos, para que os administremos e partilhemos, com

gratuidade e amor.

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia violentamente uma

classe dirigente ociosa, que vive no luxo à custa da exploração dos pobres

e que não se preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria dos

humildes. O profeta anuncia que Deus não vai pactuar com esta situação,

pois este sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o projecto

que Deus sonhou para os homens e para o mundo.

A segunda leitura não apresenta uma relação directa com o tema

deste domingo… Traça o perfil do “homem de Deus”: deve ser alguém que

ama os irmãos, que é paciente, que é brando, que é justo e que transmite

fielmente a proposta de Jesus. Poderíamos, também, acrescentar que é

alguém que não vive para si, mas que vive para partilhar tudo o que é e que

tem com os irmãos?

O Evangelho apresenta-nos, através da parábola do rico e do pobre

Lázaro, uma catequese sobre a posse dos bens… Na perspectiva de Lucas

a riqueza é sempre um pecado, pois supõe a apropriação, em benefício

próprio, de dons de Deus que se destinam a todos os homens… Por isso,

o rico é condenado e Lázaro recompensado.
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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. – Senhor, que dais a maior prova do vosso poder
quando perdoais e Vos compadeceis,
derramai sobre nós a vossa graça, para que,
correndo prontamente para os bens prometidos,
nos tornemos um dia
participantes da felicidade celeste.
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 6, 1a.4-7)

"Agora acabará o bando dos voluptuosos"

Eis o que diz o Senhor omnipotente:
"Ai daqueles que vivem comodamente em Sião
e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria.
Deitados em leitos de marfim,
estendidos nos seus divãs,
comem os cordeiros do rebanho
e os vitelos do estábulo.
Improvisam ao som da lira
e cantam como David as suas próprias melodias.
Bebem o vinho em grandes taças
e perfumam-se com finos unguentos,
mas não os aflige a ruína de José.
Por isso, agora partirão para o exílio
à frente dos deportados
e acabará esse bando de voluptuosos".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7-10 (R.1b)

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.

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 os 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.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo
(1 Tim 6, 11-16)

"Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor"

Caríssimo:
Tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade,
a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão.
Combate o bom combate da fé,
conquista a vida eterna, para a qual foste chamado
e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé
perante numerosas testemunhas.
Ordeno-te na presença de Deus,
que dá a vida a todas as coisas,
e de Cristo Jesus,
que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos:
guarda este mandamento sem mancha
e acima de toda a censura,
até à aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual manifestará a seu tempo
o venturoso e único soberano,
Rei dos reis e Senhor dos senhores,
o único que possui a imortalidade
e habita uma luz inacessível,
que nenhum homem viu nem pode ver.
A Ele a honra e o poder eterno. Amen.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(2 Cor 8, 9)

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

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 16, 19-31)

"Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males.
Agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado"

Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
"Havia um homem rico,
que se vestia de púrpura e linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos os dias.
Um pobre, chamado Lázaro,
jazia junto do seu portão, coberto de chagas.
Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico,
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
'Pai Abraão, tem compaixão de mim.
Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas'.
Abraão respondeu-lhe:
'Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida
e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado,
enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo,
de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós,
ou daí para junto de nós,
não poderia fazê-lo'.
O rico insistiu:
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'Então peço-te, ó pai,
que mandes Lázaro à minha casa paterna
– pois tenho cinco irmãos –
para que os previna,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento'.
Disse-lhe Abraão:
'Eles têm Moisés e os Profetas.
Que os oiçam'.
Mas ele insistiu:
'Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão'.
Abraão respondeu-lhe:
'Se não dão ouvidos a Moisés nem aos Profetas,
mesmo que alguém ressuscite dos mortos,
não se convencerão'.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A celebração dominical é o lugar privilegiado para ler, estudar e

acolher a Palavra de Deus. Neste domingo, a Palavra de Deus convida-
nos, mais uma vez, a ver os bens deste mundo, como dons que Deus
colocou em nossas mãos, para que os administremos com gratuidade e
amor.

Na 1.ª Leitura: o Profeta AMÓS denuncia severamente os ricos e
poderosos do seu tempo, que viviam no luxo e na fartura, explorando os
pobres, insensíveis diante da miséria e da desgraça de muitos.

O Profeta anuncia que Deus não aprova essa situação. O castigo
chegará em forma de exílio em terra estrangeira. (Am 6,11-16)

As denúncias de Amós são ainda hoje actuais!
– Quantos vivem na abundância, enquanto muitos morrem de fome

e na miséria...
– Quantos para satisfazerem os seus caprichos, sacrificam até os

seus familiares...
– Quantos vendem o próprio corpo para obterem privilégios...
A 2.ª Leitura denuncia a cobiça pela riqueza, como causa de todos

os males. (1Tm 6,11-16)
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O Evangelho apresenta a Parábola do Rico e do pobre Lázaro,
em que aparece o julgamento de Deus sobre a distribuição da riqueza
no mundo. (Lc 16,19-31)

"Havia um homem rico e um pobre ao seu portão". O rico
avarento e o pobre Lázaro são a parábola deste mundo de mudanças.

1.ª cena: O Rico banqueteando-se... insensível à fome de Lázaro,
sem partilhar nem mesmo as migalhas ou sobras de sua mesa.

2.ª cena: Um DIÁLOGO entre o rico e Abraão,
Proposta: "Pai Abraão, se alguém entre os mortos for avisar

meus irmãos, certamente vão se converter..."
Resposta: "Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mes-

mo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão..."
A MORTE de ambos faz com que a situação se volte ao contrá-

rio: há uma troca de posições: quem vivia na riqueza está destinado aos
"tormentos", e quem vivia na pobreza encontra-se na paz de Deus.

Na Parábola, Jesus fala de um rico que é condenado, não porque
era mau, mas porque, sendo rico, se isolava no seu mundo e não parti-
lhava os bens com quem estava a passar necessidades

"Que Escutem Moisés e os profetas!": Esta advertência tem
um significado muito especial, hoje, para nós: a expressão "Moisés e
os Profetas", no tempo de Jesus, significava toda a Sagrada Escritura.

Jesus quer dizer, que não estamos a precisar de aparições duvi-
dosas do além, de videntes ou prodígios milagrosos... A BÍBLIA é a
única Revelação segura que todo o cristão deve acreditar... Ela é sufi-
ciente para iluminar o nosso caminho.

Seguindo essa Luz, encontraremos, aqui na terra, a solidarieda-
de, a fraternidade e, na outra vida, acolhimento na casa de Deus, um
lugar junto de Abraão. Esta Palavra de Deus, podemos encontrá-la: na
Catequese... na Liturgia... na Escola de Leigos… na Leitura orante da
Bíblia... nos Grupos de Reflexão, nos Cursos de formação... na Leitura
pessoal...

Quem são os LÁZAROS hoje?
Vivemos numa sociedade de consumo, de "festas esplêndidas" e

de "leitos de marfim", onde os contrastes e injustiças gritam aos céus.
Como é que explicamos isto, com o Evangelho na mão!? O sentido da
parábola é um apelo à conversão. O rico e os cinco irmãos não reco-
nheceram o tempo da visita do Senhor. E nós reconhecemos!? A pri-
meira parte da parábola descreve a cena da vida terrestre. Não há
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passagem de um mundo para o outro: rico e pobre vivem "ao seu modo",
aquele, com a sua opulência, este, com a sua absoluta pobreza. A se-
gunda parte da parábola, fala do que se passa, após a vida deste mundo,
aquando da nossa morte! Quem anda "folgado", na abundância, sofre
toda a classe de privações; quem nada. tinha, tem agora tudo. Mas,
Jesus, indica a inversão da situação: "Lázaro encontra aqui prazer, ao
passo que tu sofres".

O mal dos bens não é tê-los nem desejá-los. O mal está em
quem mais tem, menos dá. O mal dos bens é que nos tornam insensí-
veis à necessidade do outro!

E conclui com uma ADMOESTAÇÃO: "Há um abismo que
nos separa... e não haverá mais volta..." Após a morte, a situação
torna-se irreversível.

Como superar esse abismo que nos separa? Abismo que não foi
construído por Deus, mas pelos homens... abismo que começa agora...
e se prolonga no além...?

A EUCARISTIA é um grande meio para vencer esse abismo,
desde que seja sempre uma verdadeira COMUNHÃO,  que se inicia
AGORA (na Igreja, na família, na sociedade) e se prolonga por toda a
ETERNIDADE junto de Deus. Que assim seja!...

Oração Universal

Pres. –  Irmãos e irmãs:
Supliquemos a Jesus Cristo,
que ama todos os homens
e a todos chama à felicidade eterna,
que atenda a nossa oração universal,
dizendo confiantes:

«Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória»

1. Pelo nosso arcebispo Dom Jorge, dado por Deus à sua Igreja,
pelos presbíteros ao serviço do Evangelho
e pelos diáconos, servidores da caridade,
oremos ao Senhor.

2. Pelos homens com responsabilidades mundiais,
pelos que tomam a defesa dos mais pobres
e pelos profetas que Deus envia,
oremos ao Senhor.
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3. Pelos que são humilhados como Lázaro,
pelos que são atormentados como o rico
e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo,
oremos ao Senhor.

4. Pelos emigrantes em busca de trabalho,
por todos os excluídos deste mundo
e por aqueles que foram vítimas de acidentes,
oremos ao Senhor.

5. Pelos professores e alunos de todas as escolas,
pelos que vão entrar no último ano de estudos
e pelos que já terminaram, mas estão desempregados,
oremos ao Senhor.

6. Por nós próprios que escutámos Jesus Cristo,
pelos que guardam no coração a sua mensagem
e por aqueles que depressa a vão esquecer,
oremos ao Senhor.

Pres. –  Senhor Jesus Cristo,
que não cessais de nos interpelar pela Palavra,
abri os ouvidos do nosso coração
a voz daqueles que nos chamam a servi-los,
e fazei que não sejamos indiferentes
às suas necessidades e problemas.
Vós que sois Deus com o Pai 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. –  Deus de misericórdia infinita,

aceitai esta nossa oblação
e fazei que por ela se abra para nós
a fonte de todas as bênçãos.
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, sempre e em toda a parte,
a Vós,  que tudo criastes e pusestes à nossa disposição,
mas que não cessais de chamar a nossa atenção
para os perigos da riqueza.
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Em cada época, pela boca dos profetas,
educais o vosso povo nesse sentido.
Para nos mostrardes o perigo do apego à riqueza,
enviastes o vosso Filho, nascido pobre,
trabalhando para ganhar o seu sustento,
morrendo na cruz numa pobreza total.
Ainda hoje, Ele nos repete que as bem-aventuranças
são as portas para entrarmos no vosso reino,
e convida-nos a não fecharmos o coração,
os ouvidos e os olhos, diante dos infelizes,
mas a tratá-los como suas imagens sofredoras.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Pai de infinita misericórdia,

humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar ✠ estes dons,
esta oblação pura e santa.

Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas (N e N)
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.
Por eles nós Vos oferecemos e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.
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Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo, André, Tiago e João,
e de todos os Santos.
Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.

Estendendo as mãos sobre as oblatas

Santificai, Senhor, esta oblação
com o poder da vossa bênção
e recebei -a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue de vosso amado Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
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.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou este sagrado cálice
em suas santas e adoráveis mãos
e, dando graças, abençoou-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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 bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna
e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:
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Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão
do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:

alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.

Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.
E a nós, pecadores

todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,
admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.
Por Cristo, nosso Senhor,
criais todos os bens e lhes dais vida,
os santificais, abençoais e distribuís por nós.

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.
Dai-nos confiança em Vós,
em todos os tempos e circunstâncias da nossa vida.
Tornai-nos generosos
quando pudermos ajudar os outros,
material e espiritualmente,
enquanto 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,
Vós enviais profetas ao nosso tempo
para nos mostrarem a vossa vontade.
Fazei-nos ouvir a sua voz,
para fazermos desta terra egoísta,
um lugar de partilha, de paz e de justiça,
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.
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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. – Fazei, Senhor, que este sacramento celeste
renove a nossa alma e o nosso corpo,
para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte,
possamos tomar parte na sua herança gloriosa.
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. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Ricos ou não,
diante de todos os desastres do mundo,
tenhamos um olhar diferente
para com todos os “Lázaros” da nossa sociedade.

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




