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7.º Domingo do Tempo Comum7.º Domingo do Tempo Comum7.º Domingo do Tempo Comum7.º Domingo do Tempo Comum7.º Domingo do Tempo Comum
(O caminho inacabado do cristão)

1.ª Leit. – Lev 19, 1-2. 17-18;
Salmo – Sal 102, 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 16-23;
Evangelho – Mt 5, 38-48.

A liturgia do sétimo Domingo do Tempo Comum convida-nos à
santidade, à perfeição. Sugere que o “caminho cristão” é um caminho
nunca acabado, que exige de cada homem ou mulher, em cada dia, um
compromisso sério e radical (feito de gestos concretos de amor e de
partilha) com a dinâmica do “Reino”. Somos, assim, convidados a per-
correr o nosso caminho de olhos postos nesse Deus santo que nos espe-
ra no final da viagem.

A primeira leitura que nos é proposta apresenta um apelo vee-
mente à santidade: viver na comunhão com o Deus santo, exige o ser
santo. Na perspectiva do autor do nosso texto, a santidade passa tam-
bém pelo amor ao próximo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto – e os
cristãos de todos os tempos e lugares – a serem o lugar onde Deus
reside e Se revela aos homens. Para que isso aconteça, eles devem
renunciar definitivamente à “sabedoria do mundo” e devem optar pela
“sabedoria de Deus” (que é dom da vida, amor gratuito e total).

No Evangelho, Jesus continua a propor aos discípulos, de forma
muito concreta, a sua Lei da santidade (no contexto do “sermão da mon-
tanha”). Hoje, Ele pede aos seus que aceitem inverter a lógica da violên-
cia e do ódio, pois esse “caminho” só gera egoísmo, sofrimento e morte;
e pede-lhes, também, o amor que não marginaliza nem discrimina nin-
guém (nem mesmo os inimigos). É nesse caminho de santidade que se
constrói o “Reino”.
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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. – Concedei-nos, Deus todo-poderoso,

que, meditando continuamente
nas realidades espirituais,
pratiquemos sempre, em palavras e obras,
o que Vos agrada.
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 Levítico ( Lev 19, 1-2.17-18)
«Amarás o teu próximo como a ti mesmo»

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos:
«Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel
e diz-lhes:
“Sede santos,
porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo”.
Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos,
mas corrigirás o teu próximo,
para não incorreres em falta por causa dele.
Não te vingarás,
nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
  Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)

Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades;
salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade;
não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Como Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados;
como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 3, 16-23)

«Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus»

Irmãos:
Não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo.
Ninguém tenha ilusões.
Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo,
faça-se louco, para se tornar sábio.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus,
como está escrito:
«Apanharei os sábios na sua própria astúcia».
E ainda:
«O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios».
Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens.
Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro,
o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras.
Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(1 Jo, 2, 5)

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

Quem observa a palavra de Cristo,
nesse o amor de Deus é perfeito.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
( Mt 5, 38-48)

«Amai os vossos inimigos»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito».

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Na leitura do Evangelho, continuamos a ler o sermão da montanha:
o Senhor continua a expor a novidade da Nova Aliança, do Testamento
Novo.

Vimos, no passado domingo, como Mateus estava preocupado
em definir, para os cristãos vindos do judaísmo, a relação entre Cristo e
a Lei de Moisés. A perspectiva de Mateus é que Jesus não veio abolir
a Lei, mas levá-la à plenitude. No entanto, considera Mateus, a Lei
tornou-se um conjunto de prescrições que são cumpridas
mecanicamente, dentro de uma lógica casuística que, tantas vezes, não
tem nada a ver com o coração e com a vida. É preciso que a Lei deixe
de ser um conjunto de preceitos externos a cumprir para conquistar a
salvação, para se tornar expressão de um verdadeiro compromisso com
Deus e com o "Reino".

Vimos ainda como Mateus apresentava um conjunto de exemplos,
destinados a tornar mais clara e concreta esta perspectiva. Dos seis
exemplos apresentados por Mateus, quatro apareceram no Evangelho
do passado domingo; para hoje, ficam os dois últimos exemplos dessa
lista.

A passagem de hoje põe, uma vez mais, em relevo a caridade
para com o próximo. Mas este era já mandamento de Deus no Antigo
Testamento, como bem o mostra esta leitura. Na verdade, quem faz a
ligação e até a unidade dos dois Testamentos é Deus, que é sempre o
mesmo. Ele é Santo, o Santo por excelência; por isso, não admira que
desde sempre e para sempre Deus proponha aos homens o mandamento
do amor mútuo, sinal daquele amor com que Ele sempre amou todos os
homens.

A Boa Nova, o Evangelho, que o Filho de Deus nos revelou, é o
ponto mais alto para onde a Palavra de Deus guiou os homens. Tudo o
que antes dessa Boa Nova foi dito encaminhava-se para a revelação
que o Evangelho do Senhor Jesus nos manifestou. Se o Antigo
Testamento nos ensinava a amar os amigos, o Novo Testamento vai
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mais longe e ensina-nos a amar até os inimigos. É assim que se ama
como Ele nos amou; e será ao reconhecerem o amor de Deus no nosso
coração que os outros serão levados a amá-l’O também.

Por isso, Jesus não se dá por satisfeito com uma lei que apenas
limita os excessos na vingança, e propõe uma lógica inteiramente nova.
Na sua perspectiva, não chega manter a vingança dentro de fronteiras
razoáveis, mas é preciso acabar com a espiral de violência de uma vez
por todas; para isso, Jesus propõe que os membros do "Reino" sejam
capazes de interromper o curso da violência, assumindo uma atitude
pacífica, de não resistência, de não resposta às provocações.

Para tornar mais clara a sua proposta, Jesus apresenta quatro
casos concretos. No primeiro (vers. 39), pede que não se responda
com a mesma moeda àquele que nos agride fisicamente, mas que se
desarme o violento oferecendo a outra face; no segundo (vers. 40),
recomenda que, diante de uma exigência exorbitante (entrega da túnica,
isto é, da peça de roupa mais fundamental, que não era tirada senão
àquele que era vendido como escravo – cf. Gn 37,23), se responda
entregando ainda mais (a entrega da capa, vestimenta que servia para
proteger dos rigores da noite e que, por isso, a própria Lei não admitia
que fosse retida, senão por um dia – cf. Ex 22,25; Dt 24,12-13); no
terceiro (vers. 41), exige que se acompanhe por duas milhas aquele
que quer forçar-nos a acompanhá-lo por uma; no quarto (vers. 42),
Jesus recomenda que não se ignore, nem se deixe sem atender aquele
que pede dinheiro emprestado… Este conjunto de exemplos concretos
aponta numa única direcção: os membros da comunidade de Jesus
devem manifestar a todos um amor sem medida, que vai muito
além daquilo que é humanamente exigido. Dessa forma, eles
inauguram uma nova era de relações entre os homens.

O segundo exemplo que o Evangelho de hoje nos apresenta
(o sexto da lista) refere-se ao amor aos inimigos (vers. 43-48). Jesus
afirma que a Lei antiga recomendava: "ama o teu próximo e odeia o
teu inimigo"… No entanto, embora haja na Lei antiga uma referência
ao amor ao próximo (cf. Lv 19,18), não se refere, em lado nenhum, o
ódio aos inimigos (o verbo "odiar" pode significar, nas línguas semitas,
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simplesmente "não amar"; no entanto, certos grupos contemporâneos
de Jesus defendiam o ódio aos inimigos.

Em qualquer caso, o amor ao próximo recomendado pela Lei
tinha adquirido, na época de Jesus, um sentido muito restrito: era o
amor a esse próximo mais chegado que, quando muito, chegava a incluir
todos os israelitas mas que não atingia, em nenhum caso, os não membros
do Povo eleito. Quando muito, o amor ao próximo atingia, na visão
judaica, o compatriota, aquele que pertencia à comunidade do Povo de
Deus.

O pedido de Jesus apresenta, portanto, uma verdadeira novidade
e exige uma autêntica revolução das mentalidades. Para Jesus, não
chega amar aquele que está próximo, aquele a quem me sinto ligado
por laços étnicos, sociais, familiares ou religiosos; mas o amor deve
atingir todos, sem excepção, inclusive os inimigos. Fica, assim, abolida
qualquer discriminação; são abatidas todas as barreiras que separam
os homens.

A expressão final ("sede perfeitos como o vosso Pai celeste é
perfeito") parafraseia o refrão da "lei da santidade" que encontramos
na primeira leitura ("sede santos porque Eu, o vosso Deus, sou
santo") e resume, de forma magnífica, o ensinamento que Mateus
pretende apresentar à sua comunidade com estes seis exemplos (os
quatro do passado domingo e os dois de hoje): viver na dinâmica do
"Reino" exige a superação de uma perspectiva legalista e
casuística, para viver em comunhão total com Deus, deixando que
a vida de Deus, que enche o coração do crente, se manifeste na
vida do dia-a-dia, inclusive nas relações fraternas.

Para isso continuamos a precisar da Sabedoria de Deus a que se
refere a  2.ª Leitura. Paulo continua a dizer-nos que a fé cristã faz
nascer no crente uma forma nova de sabedoria, que não tem nada a ver
com a sabedoria do mundo. A sabedoria que vem de Cristo leva-nos a
olhar para tudo e para todos como Deus olha, e de tudo e de todos sabe
fazer a unidade. Deus é uno, e a todos quer reconduzir à unidade por
Cristo. Assim como pelo Verbo de Deus tudo foi chamado à existência,
assim pelo Verbo feito homem, por Cristo, tudo é chamado à unidade.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Todos nós somos templo de Deus
onde o Espírito Santo fez morada,
e nos recorda o grande mandamento
de amar o próximo como a nós mesmos.
Peçamos a Deus Pai por todos os homens,
dizendo com humildade:

«Abençoai, Senhor, o Vosso povo!»

1. Pela nossa arquidiocese de Braga e suas paróquias,
para que acolham a santidade que vem de Deus
e nelas reine o amor e o perdão,
oremos ao Senhor.

2. Pelos ministros que anunciam o Evangelho,
para que o façam com palavras simples e oportunas
e o mostrem no seu viver de cada dia,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que exercem a autoridade na nossa Pátria,
para que sejam verdadeiros e honestos nos seus empreendimentos
em favor de todos os cidadãos,
oremos ao Senhor.

4. Por aqueles que aliviam os que sofrem,
para que saibam reconhecer a Jesus Cristo
nos mais pobres, nos mais humildes e nos mais fracos,
oremos ao Senhor.

5. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus,
para que olhemos todos os homens como amigos
e saibamos perdoar quem nos ofende,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que nos concedeis muito mais do que ousamos pedir,
acolhei a humilde expressão da nossa fé
e dai-nos um coração confiante
e atento às surpresas do vosso amor.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Concedei, Senhor,

que celebremos dignamente estes divinos mistérios,
de modo que os dons oferecidos para vossa glória
sejam para nós fonte de eterna salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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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 e nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte
a Vós que nos convidais a ser como Vós,
que fazeis levantar o sol sobre maus e bons;
e deixais cair a chuva sobre justos e injustos.
Vós que nos enviastes o vosso Filho,
para nos revelar a grandeza
do vosso amor por nós.
Ele que viveu a plenitude do amor que proclamava,
não se defendeu
diante dos que O acusavam injustamente,
perdoou àqueles que O condenaram à morte;
não recusou sofrer e morrer por nós,
ainda pecadores.
É por isso que,
animados do seu Espírito de santidade,
de amor e de perdão,
com os anjos e santos do céu
queremos proclamar na terra a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,

Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
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quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o Pão, 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, depois da Ceia,
tomou o Cálice 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!



— 132 —

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Renovai, Senhor, a Vossa Igreja de Braga
com a luz do Evangelho,
e fortalecei o vínculo da unidade
entre os Pastores e os fiéis do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão,
de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
a Vossa Igreja resplandeça
como sinal profético de unidade e concórdia.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
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admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
amemos todos os homens nossos irmãos
e sejamos livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos 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 pedistes para amarmos
até os nossos inimigos
dai-nos o Vosso amor e a coragem
de não respondermos ao ódio e à violência,
mas de vivermos em paz com todos,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Nós Vos pedimos, Deus omnipotente,

que este sacramento de salvação
seja para nós penhor seguro de vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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 “caminho cristão” é um caminho nunca acabado,
que exige de cada homem ou mulher, em cada dia,
um compromisso sério e radical
com a dinâmica do “Reino”.
Somos, assim, convidados
a percorrer o nosso caminho de olhos postos em Deus
que nos espera no final da viagem.

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


