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Deus quer renovar-te...

XXIII Domingo do Tempo Comum
Ano B

Deus quer renovar-te...
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XXIII Domingo do Tempo Comum
(Abre-te: Deus quer renovar-te)

1.ª Leit. – Is 35, 4-7a;
Salmo – Sl 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 2, 1-5;
Evangelho – Mc 7, 31-37.

A liturgia do 23.º Domingo do Tempo Comum fala-nos de um Deus com-
prometido com a vida e a felicidade do homem, continuamente apostado em
renovar, em transformar, em recriar o homem, de modo a fazê-lo atingir a
vida plena do Homem Novo.

Na primeira leitura, um profeta da época do exílio na Babilónia garante
aos exilados, afogados na dor e no desespero, que Jahwéh está prestes a vir
ao encontro do seu Povo para o libertar e para o conduzir à sua terra. Nas
imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam a
ouvir, dos coxos que saltarão como veados e dos mudos a cantar com alegria,
o profeta representa essa vida nova, excessiva, abundante, transformadora,
que Deus vai oferecer a Judá.

No Evangelho, Jesus, cumprindo o mandato que o Pai lhe confiou, abre
os ouvidos e solta a língua de um surdo-mudo… No gesto de Jesus, revela-se
esse Deus que não se conforma quando o homem se fecha no egoísmo e na
auto-suficiência, rejeitando o amor, a partilha, a comunhão. O encontro com
Cristo leva o homem a sair do seu isolamento e a estabelecer laços familiares
com Deus e com todos os irmãos, sem excepção.

A segunda leitura dirige-se àqueles que acolheram a proposta de Jesus e
se comprometeram a segui-l’O no caminho do amor, da partilha, da doação.
Convida-os a  não discriminar ou marginalizar qualquer irmão e a acolher

com especial bondade os pequenos e os pobres.
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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. – Oremos:

Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador
e nos fizestes vossos filhos adoptivos,
atendei com paternal bondade as nossas súplicas
e concedei que, pela nossa fé em Cristo,
alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 35, 4-7a)

"Então se desimpedirão os ouvidos dos surdos
e a língua do mudo cantará de alegria"

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.

As águas brotarão no deserto

e as torrentes na aridez da planície;

a terra seca transformar-se-á em lago

e a terra árida em nascentes de água.
Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1)

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.

Leitura da Epístola de São Tiago  (Tg 2, 1-5)

"Não escolheu Deus os pobres para serem herdeiros do reino?"

Irmãos:
A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo
não deve admitir acepção de pessoas.
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Pode acontecer que na vossa assembleia
entre um homem bem vestido e com anéis de ouro
e entre também um pobre e mal vestido;
talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais:
"Tu, senta-te aqui em bom lugar",
e ao pobre: "Tu, fica aí de pé", ou então:
"Senta-te aí, abaixo do estrado dos meus pés".
Não estareis a estabelecer distinções entre vós
e a tornar-vos juízes com maus critérios?
Escutai, meus caríssimos irmãos:
Não escolheu Deus os pobres deste mundo
para serem ricos na fé e herdeiros do reino
que Ele prometeu àqueles que O amam?

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Cf Mt 4,23)

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

Jesus pregava o Evangelho do reino
e curava todas as enfermidades entre o povo.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 7, 31-37)

"Faz que os surdos oiçam e que os mudos falem"

Naquele tempo,
Jesus deixou de novo a região de Tiro e,
passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia,
atravessando o território da Decápole.
Trouxeram-Lhe então um surdo que mal podia falar
e suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele.
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Jesus, afastando-Se com ele da multidão,
meteu-lhe os dedos nos ouvidos
e com saliva tocou-lhe a língua.
Depois, erguendo os olhos ao Céu,
suspirou e disse-lhe:
«Efatá», que quer dizer «Abre-te».
Imediatamente se abriram os ouvidos do homem,
soltou-se-lhe a prisão da língua
e começou a falar correctamente.
Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém.
Mas, quanto mais lho recomendava,
tanto mais intensamente eles o apregoavam.
Cheios de assombro, diziam:
«Tudo o que faz é admirável:
faz que os surdos oiçam e que os mudos falem».

Palavra da Salvação.

Para a Reflexão Homilética
O Evangelho deste Domingo apresenta-nos um homem surdo e gago que

é colocado diante de Jesus para que Ele o cure.
Quem é o surdo-gago? É a humanidade, enquanto fechada para o dom de

Deus que Jesus nos traz. Surda, porque incapaz de ouvir a Palavra, ouvi-la
compreendendo-a, acolhendo-a, dando-lhe abrigo no coração: "tem ouvido
para ouvir, mas não ouve" (Jr 5,21; cf. Mt 13,14-15).

Esta é a tendência do coração humano, que a Escritura sempre denunciou:
o fecharmo-nos para não acolhermos a proposta que Deus nos faz, de um
caminho com Ele; a tendência de nos fecharmos em nós mesmos e vivermos
a vida como se fosse nossa de modo absoluto: "Escutai, prestai ouvidos,
não sejais orgulhosos, porque o Senhor falou!" (Jr 13,15); "Ah! Se meu
povo me escutasse, se Israel andasse em meus caminhos... Mas meu povo
não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me; então os
entreguei ao seu coração endurecido: que sigam seus próprios
caminhos!" (Sl 81/80,14.13). Assim, no fundo, é o fecharmo-nos para Deus,
para um Deus verdadeiro, a resistência em levar realmente a sério o primeiro
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mandamento: "Shemá, Israel! (Escuta, Israel!)" (Dt 6,4).
A nossa civilização ocidental tem-se fechado particularmente à Palavra

do Senhor: construímos a sociedade e construímos a nossa vida privada, os
nossos valores morais, as nossas escolhas, do nosso modo, sem realmente
ouvirmos a proposta e o caminho que o Senhor nos indica. Reunimos e
escutamos os especialistas: economistas, antropólogos, sociólogos, sexólogos,
psicólogos... mas, para nós, o Senhor não tem mais nada a dizer! Os gurus
são os economistas e psicólogos, são os livros de autoajuda... Somos uma
geração de surdos!

Ora, se somos surdos, também não podemos falar com clareza: as nossas
ideias são fechadas, os nossos debates, as nossas palavras, não chegam ao
essencial da vida, do sentido da existência, não podemos proclamar de verdade
a alegria da salvação, da plenitude de quem sabe de onde vem e para onde
vai. A comunicação torna-se oca, alienada e alienante. Basta observar o que
os meios de comunicação veiculam! Por isso, Jesus cura primeiro a surdez e,
depois, a gaguez do homem. Quando ele puder ouvir o Senhor, tornando-se
discípulo pela fé, também poderá falar, proclamar a ação de Deus em Jesus:
do Deus que salva e nos mostra o sentido da vida, abrindo-nos à esperança
eterna!

Sigamos os detalhes da narração de Marcos: (1) Trouxeram o homem
surdo-gago para que Jesus o curasse. "Jesus afastou-se com o homem
para fora da multidão" – bem ao contrário dos curadores pentecostais de
televisão, que exploram os seus "milagres" e "curas" como shows, Jesus
procura evitar todo sensacionalismo: ele quer encontrar-se realmente com
aquele homem, pessoa a pessoa, quer que aquele homem o descubra como
sua salvação; (2) "Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu
e com a saliva tocou a língua dele" – o homem, sendo surdo, só poderia
compreender a linguagem dos símbolos, dos sinais; é a que Jesus empregou:
toca os dedos que, para os antigos, transmitiam poder (cf. Ex 8,15) e, depois,
tocou a sua língua com a saliva, significando o dom do Espírito que cura e
liberta. Para os antigos, a saliva era o Espírito em estado líquido (a ideia é
estranha, mas é preciso que nos transportemos para o modo de pensar
semítico)! (3) "Olhando para o céu, suspirou e disse: 'Ephatà'". Assim,
Jesus indica que a salvação que Ele traz procede do Pai, que o enviou. Mais
ainda: ao suspirar, ao gemer, Ele exprime a Sua compaixão, a Sua dor pela
situação humana; (4)"Imediatamente se abriram os ouvidos do homem,
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soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente". Só
Jesus, com o poder do seu Espírito, pode curar o homem do seu isolamento
para escutar e para proclamar. Sim, porque também nossa geração cristã é,
muitíssimas vezes, covarde para proclamar, para professar sem medo e respeito
humano a nossa fé. O cristão ou é testemunha ou não é cristão: "Não podemos,
nós, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós somos
testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo" (Act 4,20; 5,32).

Este caminho do surdo-gago é urgente para o cristão: reaprender a
escutar de verdade Jesus (= crer n'Ele de verdade) e falar d'Ele ao mundo
no testemunho corajoso, pois, só assim, a humanidade atual encontrará a paz
que tanto deseja. Só em Cristo aquilo que a primeira leitura vislumbra e anuncia
de modo tão belo, pode realizar-se: "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"!..." – Que imagens
impressionantes, belas, evocativas! Quando Deus vem, quando Ele está
presente, tudo é vida, tudo é plenitude, tudo canta de alegria! Não é disso que
o nosso mundo atual tanto precisa? Mas, o homem fechado na sua soberba -
nós, fechados na nossa autossuficiência e no nosso comodismo! - jamais vai
experimentar isso!

Para acolher na alegria e simplicidade, é necessário reconhecer-se
necessitado, como o surdo-gago, que procurou Jesus, para que lhe impusesse
as mãos: só quem é pobre diante de Deus, quem se reconhece pequeno diante
do Altíssimo, pode abrir-se para a salvação e recebê-la do Senhor! Daí o
lembrete de São Tiago: "Não escolheu Deus os pobres deste mundo para
serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que O
amam?" São palavras que nos incomodam e até escandalizam: Deus prefere
os pobres... porque os pobres são abertos para Deus. Eles conseguem
experimentar dolorosamente na carne aquilo que nós tentamos esquecer ou
temos dificuldades para compreender: que somos todos pobres, necessitados,
pequenos diante de Deus! Com as nossas posses e as nossas seguranças,
apoiamo-nos em nós mesmos, tornando-nos surdos e mudos para o Senhor!
O pobre é profético sempre, porque recorda o que nós somos e, quando
descobrimos isso, podemos ser curados da nossa autossuficiência surda e
libertados da nossa preguiça muda. O salmo da Missa de hoje canta exatamente
esta experiência: Deus salva o pobre, o pequeno, o desvalido!

Se o pobre é sempre profeta, sempre uma palavra de Deus ao nosso lado
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e, mais ainda, é presença do próprio Cristo, que sendo rico se fez pobre (cf.
2Cor 8,9) – "O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes"
(Mt 25,40) –, então, o nosso modo de tratar o pobre, de ver o pobre, de nos
aproximar do pobre – seja pessoal, seja comunitariamente – diz muito daquilo
que nós e a nossa Comunidade somos em relação a Deus; diz muito dos
nossos critérios: se são segundo Deus ou segundo o nosso coração mundano!

Que o Senhor nos cure da surdez e da gaguez; nos torne atentos à Sua
Palavra e ao Seu testemunho; nos dê olhos para O reconhecer nos irmãos,
sobretudo nos pobres, seja de que pobreza for... sobretudo os pobres, social e
economicamente falando!

 Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Do mesmo modo que os contemporâneos de Jesus
Lhe levavam os seus doentes para que os curasse,
apresentemos-Lhe nós também os nossos pedidos,
pela Igreja e pelo mundo, dizendo com toda a confiança:

«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça».

1. Pelo Papa Bento XVI e pelos seus colaboradores,
pelos bispos e servidores das dioceses,
pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam,
oremos, irmãos.

2. Pelos que defendem a paz entre as nações,
pelos que se levantam contra as injustiças
e pelos que dão pão a quem tem fome,
oremos, irmãos.

3. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos,
pelos pobres dos países mais pobres
e por todos os que estão ao seu serviço,
oremos, irmãos.

4. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
pelos que não puderam vir por estarem doentes
e pelos que entre nós estão mais tristes,
oremos, irmãos.
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5. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos,
pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência
e pelos que morrem por causa da sua fé,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus de bondade, que dais coragem aos desanimados,
desimpedis os ouvidos dos surdos
e soltais a língua dos mudos,
escutai as nossas orações
e dignai-Vos atendê-las segundo o vosso coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz,

fazei que esta oblação Vos glorifique dignamente
e que a nossa participação nos sagrados mistérios
reforce os laços da nossa unidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

odos – 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,
apesar das dúvidas e hesitações do vosso povo,
lhes enviais os vossos mensageiros,
de geração em geração,
e reanimais a sua esperança em dias melhores.
Com a vinda do vosso Filho ao mundo,
começou a aurora do vosso reino,
e ficámos a conhecer as vossas maravilhas
e o vosso amor por nós:
porque a sua palavra abriu o nosso coração;
o seu Baptismo abriu os nossos lábios para Vos louvar;
a sua Eucaristia nos dá força de proclamar a nossa fé.
É por isso que, com todos os coxos que caminham,
com todos os mudos que gritam de alegria,
e com os Anjos e os Santos nos Céus
queremos proclamar na terra a nossa gratidão,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...



— 62 —

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:

Santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-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 o cálice, 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 paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na 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.

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.
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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 nos impedem de Vos ouvir e de Vos louvar.
Pela Vossa força e pela Vossa misericórdia,
abri o nosso coração à felicidade que nos prometeis,
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, dizei-nos e fazei-nos
o que dissestes e fizestes ao surdo-mudo,
e os nossos ouvidos abrir-se-ão à Vossa Palavra;
a nossa língua proclamará os Vossos louvores,
as nossas mãos estender-se-ão
em gestos de união e de paz
segundo a 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. – Senhor, que nos alimentais e fortaleceis

à mesa da palavra e do pão da vida,
fazei que recebamos de tal modo
estes dons do vosso Filho
que mereçamos participar da sua vida imortal.
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.

Um tempo de meditação… Para nos impregnarmos daquilo que o
Senhor deseja para nós, tomemos o tempo para rezar e meditar estas
simples palavras de Cristo: “Abre-te”.

O Salmo 145 pode assim ajudar-nos.  Por este tempo de meditação,
ou com a ajuda de um acompanhador espiritual, procuremos descobrir
o que impede ainda em nós a verdadeira libertação oferecida pelo Senhor.

Ao terminar as férias, com votos de um BOM ANO de Trabalho...

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


