
— 47 —

Deus ama a vida...

XIII Domingo do Tempo Comum
Ano B

Deus ama a vida...
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XIII Domingo do Tempo Comum
(Deus ama a vida...)

1.ª Leit. –  Sab 1, 13-15: 2, 23-24;
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. –  2 Cor 8, 7. 9. 13-15;
Evangelho – Mc 5, 21-43.

Deus ama a vida! Ele quer apenas a vida! “Deus criou o homem para ser
incorruptível” (primeira leitura). Pelo seu Filho, salva-nos da morte: eis porque
Lhe damos graças em cada Eucaristia. Na sua vida terrena, Jesus sempre
defendeu a vida. O Evangelho de hoje relata-nos dois episódios que assinalam
a defesa da vida: Ele cura, Ele levanta.

Ele torna livres todas as pessoas, dá-lhes toda a sua dignidade e a sua
capacidade para viver plenamente. Sabemos dizer-lhe que Ele é a nossa ale-
gria de viver?

Estamos em tempo de verão, quase no início das férias… ocasião propícia
para celebrar a vida! O 13.º domingo celebra a vida mais forte que a morte,
celebra Deus apaixonado pela vida. Convém, pois, que na celebração deste
dia, a vida expluda em todas as suas formas: na beleza das flores, nos gestos
e atitudes, na proclamação da Palavra, nos cânticos e aclamações, na luz. No
cântico do salmo e na profissão de fé, será bom recordar que é o Deus da vida
que nós confessamos, as suas maravilhas que nós proclamamos. Durante
toda a missa, rezando, mantenhamos a convicção expressa pelo Livro da Sa-

bedoria: “Deus não Se alegra com a perdição dos vivos”.
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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 pela vossa graça

nos tornastes filhos da luz,
não permitais que sejamos envolvidos
pelas trevas do erro,
mas permaneçamos sempre
no esplendor da verdade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro da Sabedoria (Sab 1, 13-15; 2, 23-24)

«Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo»

Não foi Deus quem fez a morte,

nem Ele Se alegra com a perdição dos vivos.

Pela criação deu o ser a todas as coisas,

e o que nasce no mundo destina-se ao bem.

Em nada existe o veneno que mata,

nem o poder da morte reina sobre a terra,

porque a justiça é imortal.

Deus criou o homem para ser incorruptível

e fê-lo à imagem da sua própria natureza.

Foi pela inveja do demónio

que a morte entrou no mundo,

e experimentam-na aqueles que lhe pertencem.
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 29 (30), 2.4.5-6.11.12a.13b (R. 2a)

Refrão: Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me para não descer ao túmulo.

Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis,
e dai graças ao seu nome santo.
A sua ira dura apenas um momento

e a sua benevolência a vida inteira.
Ao cair da noite vêm as lágrimas

e ao amanhecer volta a alegria.

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,
Senhor, sede Vós o meu auxílio.
Vós convertestes em júbilo o meu pranto:
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
(2 Cor 8, 7.9.13-15)

«Aliviai com a vossa abundância a indigência dos irmãos pobres»

Irmãos:
Já que sobressaís em tudo
– na fé, na eloquência, na ciência,
em toda a espécie de atenções
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e na caridade que vos ensinámos –
deveis também sobressair nesta obra de generosidade.
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo:
Ele, que era rico, fez-Se pobre por vossa causa,
para vos enriquecer pela sua pobreza.
Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros,
mas sim de procurar a igualdade.
Nas circunstâncias presentes,
aliviai com a vossa abundância a sua indigência
para que um dia
eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância.
E assim haverá igualdade, como está escrito:
«A quem tinha colhido muito não sobrou

e a quem tinha colhido pouco não faltou».
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr 2 Tim 1, 10)

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

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 5, 21-43)

«Menina, Eu te ordeno: Levanta-te»

Naquele tempo,
depois de Jesus ter atravessado de barco
para a outra margem do lago,
reuniu-se grande multidão à sua volta,
e Ele deteve-Se à beira-mar.
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Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo.
Ao ver Jesus, caiu a seus pés
e suplicou-Lhe com insistência:
«A minha filha está a morrer.
Vem impor-lhe as mãos,
para que se salve e viva».
Jesus foi com ele,
seguido por grande multidão,
que O apertava de todos os lados.
Ora, certa mulher
que tinha um fluxo de sangue havia doze anos,
que sofrera muito nas mãos de vários médicos
e gastara todos os seus bens,
sem ter obtido qualquer resultado,
antes piorava cada vez mais,
tendo ouvido falar de Jesus,
veio por entre a multidão
e tocou-Lhe por detrás no manto,
dizendo consigo:
«Se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei curada».
No mesmo instante estancou o fluxo de sangue
e sentiu no seu corpo que estava curada da doença.
Jesus notou logo que saíra uma força de Si mesmo.
Voltou-Se para a multidão e perguntou:
«Quem tocou nas minhas vestes?»
Os discípulos responderam-Lhe:
«Vês a multidão que Te aperta
e perguntas: ‘Quem Me tocou?’»
Mas Jesus olhou em volta,
para ver quem O tinha tocado.
A mulher, assustada e a tremer,
por saber o que lhe tinha acontecido,
veio prostrar-se diante de Jesus e disse-Lhe a verdade.
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Jesus respondeu-lhe:
«Minha filha, a tua fé te salvou».
Ainda Ele falava,
quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga:
«A tua filha morreu.
Porque estás ainda a importunar o Mestre?»
Mas Jesus, ouvindo estas palavras,
disse ao chefe da sinagoga:
«Não temas; basta que tenhas fé».
E não deixou que ninguém O acompanhasse,
a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga,
Jesus encontrou grande alvoroço,
com gente que chorava e gritava.
Ao entrar, perguntou-lhes:
«Porquê todo este alarido e tantas lamentações?
A menina não morreu; está a dormir».
Riram-se d’Ele.
Jesus, depois de os ter mandado sair a todos,
levando consigo apenas o pai da menina
e os que vinham com Ele,
entrou no local onde jazia a menina,
pegou-lhe na mão e disse:
«Talitha Kum»,
que significa: «Menina, Eu te ordeno: levanta-te».
Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar,

pois já tinha doze anos.

Ficaram todos muito maravilhados.

Jesus recomendou-lhes insistentemente

que ninguém soubesse do caso

e mandou dar de comer à menina.

Palavra da Salvação.
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Para a Reflexão Homilética

A narração evangélica deste domingo é muito interessante. Narra-nos
dois milagres de uma maneira surpreendente e isto acontece em todos os três
evangelhos sinópticos. As "beneficiárias" dos milagres são duas mulheres
em situações diferentes, mas que simbolizam a debilidade e a necessidade
extremas. Uma é já adulta com uma doença que, segundo a lei, a considerava
impura e tornava impuros todos aqueles que lhe tocassem. A outra é uma
menina que acabava de morrer, expressão de situação de debilidade extrema,
que origina um sofrimento atroz e quase sem consolo e também que provoca,
por vezes, perguntas angustiantes sobre o porquê e o sentido destas situa-
ções.

Como em todos os milagres, estas duas mulheres são um exemplo de
todos os que eram abandonados e marginalizados; são a expressão da nossa
humanidade débil e mortal, apesar de todos os avanços da modernidade. Em
ambos os casos, há uma aproximação, quase desesperada, a Jesus que fala
da fé, da paz, da liberdade, da vida.

Que lição a tirar destes milagres? Há uma frase no evangelho que causou
escândalo: "A menina não morreu; está a dormir". Disse o mesmo, quando
Lázaro estava morto (Jo 11, 11). Jesus olha para lá do nosso horizonte. A
morte visível não é a morte autêntica. A verdadeira morte é aquela da qual já
não se pode recuperar, a "segunda morte", segundo o Apocalipse. A menina
está a dormir; por isso, pode ser acordada. É assim que Jesus olha para a
humanidade que é débil, sujeita a toda a espécie de dificuldades e de indigni-
dades, mas que se pode recuperar; está somente adormecida. É o olhar mais
nobre que se pode ter sobre o nosso mundo débil e terrível. O alvoroço das
pessoas que choravam e gritavam em casa da menina é a voz daqueles que
têm uma visão negativa, dizendo que o homem não tem solução e ainda se
riem de quem diz o contrário. São a expressão da nossa pós-modernidade, tão
dececionada por sublimes ideologias e estilos de linguagem e tão insegura,
olhando para um futuro incerto e ameaçador; são os "profetas das calami-
dades", como dizia João XXIII. Jesus dá a paz e a esperança. Esta humani-
dade não está morta, só está adormecida. Ele vem para a despertar.

A narração da menina morta e ressuscitada recorda-nos a morte e a res-
surreição de Jesus. A frase "Não temas; basta que tenhas fé", recorda-nos
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a oração no Jardim das Oliveiras, na noite da agonia. Tanto na casa da meni-
na como na noite da agonia, Jesus leva consigo os mesmos três discípulos. Na
casa da menina e na cruz, riram-se dele. Mas, o resultado final é a vida. É
esta a grande novidade do Evangelho. Jesus recupera pessoalmente a vida e
entrega-a aos outros: na cruz, dá-se totalmente a Deus e aos homens, fazen-
do, assim, a passagem para a ressurreição. "Conheceis a generosidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele, que era rico, fez-Se pobre por vossa
causa, para vos enriquecer pela sua pobreza" (2.ª Leitura). A imagem de
Jesus dando a mão e levantando a menina morta é o sinal de Jesus dando à
humanidade deprimida a única coisa que a poderá recuperar: a fé. Acreditar
em Deus, Senhor da Vida e do Amor, é o único caminho para nos erguermos,
para perder o medo e encontrar a liberdade, a paz e a vida.

Oração Universal
Pres. – Caríssimos irmãos:

Porque um pai Lhe pediu,
Jesus ressuscitou-lhe a filha.
Com a força que nos vem da nossa fé,
façamos subir até ao Pai celeste
as nossas súplicas por toda a humanidade,
dizendo:

«Ouvi, Senhor, a nossa súplica».

1. Para que o nosso Arcebispo, D. Jorge, e os nossos presbíteros e diáconos,
recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos,
que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo,
oremos ao Senhor.

2. Para que os homens, ao olharem para Jesus,
que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons,
sintam fome e sede de justiça,
oremos ao Senhor.

3. Para que a semente que os agricultores lançam à terra
lhes dê o fruto que eles esperam e de que precisam
e traga o sustento àqueles que nada têm,
oremos ao Senhor.
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4. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus
e a de Jairo que esperou contra toda a esperança
dêem vigor à nossa própria fé,
oremos ao Senhor.

5. Para que os membros da nossa assembleia dominical
honrem sempre o seu nome de cristãos
e aliviem a indigência dos mais pobres,
oremos ao Senhor.

6. Para que os membros dos Jovens Cristãos de Esposende
continuem a mostrar a sua Fé
através do seu testemunho na comunidade,
oremos ao Senhor.

7. Para que o grupo do 10.º ano de catequese
continue a trabalhar na vinha do Senhor,
sendo cada vez mais testemunha da fé que recebeu no batismo,
oremos ao Senhor.

8. Para que todos os jovens da nossa Comunidade
que hoje se encontram afastados
descubram em Jesus o modelo do Amor divino,
oremos ao Senhor.

Pres. – Pai santo, fonte de todos os bens
e origem de tudo quanto temos e somos,
ensinai-nos a reconhecer os benefícios
que recebemos da vossa liberalidade
e a  louvar-vos com a voz e com a vida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Coordenador: Neste momento queremos oferecer as nossas bíblias
ao Senhor, para que ELE nos dê alento para continuar o nosso cami-
nho conhecendo cada vez mais a Sua Palavra, levando-a para a nossa
vida.

(um elemento do JCE e um adolescente do 10.º ano colocam no altar duas
bíblias que simbolizam todas as que se encontram à frente do mesmo.)
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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.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,

que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos,
fazei que este serviço divino
seja digno dos mistérios que celebramos.
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
a Vós, que sois um Deus de vida e não de morte;
que criastes o homem à vossa imagem e semelhança,
e o destinastes à imortalidade.
A Vós que, apesar do pecado e da morte
terem entrado no mundo,
continuastes, de geração em geração,
a enviar-nos profetas que nos chamam
à vida e à esperança,
e nos indicam os perigos de morte que devemos evitar.
A Vós que, em Jesus Cristo, vosso Filho,
manifestastes o vosso amor por todos nós,
mas especialmente pelos pecadores,
pelos doentes e pelos infelizes.
Ele é a Palavra que nos salva do pecado.
Ele é a mão que levanta o doente.
Ele é o caminho que nos leva à vida e nos afasta da morte.
Ele faz levantar para a nova vida,
aqueles que põem n'Ele a sua fé e a sua confiança,
a exemplo de Jairo e da mulher doente.
Ele é o pão do céu, força de vida renovadora.
Ele é o vinho da salvação,
a alegria do festim do reino de vida que nos espera.
É por isso que, com todos aqueles que,
ontem e hoje,
foram tocados pela Vossa Palavra de ternura e de amor
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo
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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
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora, 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!
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Pres. – Pai santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de 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.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI
e o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.

Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
a 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, de todo o mal.
Vós que não criastes a morte,
fazei-nos viver da Vossa vida.
Vós que não inventastes as lágrimas,
enxugai os nossos olhos.
Vós que não Vos alegrais com o sofrimento,
curai a tristeza dos nossos corações.
Assim aguardaremos em jubilosa esperança
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, testemunha do Deus vivo,
Vós dais ao mundo o dom da Vossa paz,
e prometeis a ressurreição aos que crêem na Vossa palavra:
livrai-nos das angústias que a vida nos traz;
guardai-nos serenos diante das dificuldades e do luto;
fazei-nos mensageiros de esperança e de alegria,
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,
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Concedei-nos, Senhor,

que o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão,
nos dêem a verdadeira vida,
para que, unidos convosco em amor eterno,
dêmos frutos que permaneçam para sempre.
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.

No mundo desesperado em que vivemos,
sejamos, pela fé radiosa que professamos,
e pela nossa serenidade nas lutas da vida,
mensageiros da esperança cristã.

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


