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Fé e gratidão...

XXVIII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Fé e gratidão...
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XXVIII Domingo do Tempo Comum
(Fé e gratidão)

1.ª Leit. – 2 Reis 5, 14-17;
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit. – 2 Tim 2, 8-13;
Evangelho – Lc 17, 11-19.

A liturgia deste domingo mostra-nos, com exemplos concretos, como Deus

tem um projecto de salvação para oferecer a todos os homens, sem excepção;

reconhecer o dom de Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, é a condição para

vencer a alienação, o sofrimento, o afastamento de Deus e dos irmãos e chegar à

vida plena.

A primeira leitura apresenta-nos a história de um leproso (o sírio Naamã).

O episódio revela que só Jahwéh oferece ao homem a vida e a salvação, sem

limites nem excepções; ao homem resta acolher o dom de Deus, reconhecê-l’O

como o único salvador e manifestar-Lhe gratidão.

A segunda leitura define a existência cristã como identificação com Cris-

to. Quem acolhe o dom de Deus torna-se discípulo: identifica-se com Cristo, vive

no amor e na entrega aos irmãos e chega à vida nova da ressurreição

O Evangelho apresenta-nos um grupo de leprosos que se encontram com

Jesus e que através de Jesus descobrem a misericórdia e o amor de Deus. Eles

representam toda a humanidade, envolvida pela miséria e pelo sofrimento, sobre

quem Deus derrama a sua bondade, o seu amor, a sua salvação. Também aqui se

chama a atenção para a resposta do homem ao dom de Deus: todos os que expe-

rimentam a salvação que Deus oferece devem reconhecer o dom, acolhê-lo e

manifestar a Deus a sua gratidão.
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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. – Nós Vos pedimos, Senhor, que a vossa graça

preceda e acompanhe sempre as nossas acções
e nos torne cada vez mais atentos
à prática das boas obras..
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Segundo Livro dos Reis    (2 Reis 5, 14-17)

«Naamã foi ter novamente com o homem de Deus»

Naqueles dias,
o general sírio Naamã desceu ao Jordão
e aí mergulhou sete vezes,
como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus.
A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança
e ficou purificado da lepra.
Naamã foi ter novamente com o homem de Deus,
acompanhado de toda a sua comitiva.
Ao chegar diante dele, exclamou:
«Agora reconheço que em toda a terra
não há outro Deus senão o de Israel.
Peço-te que aceites um presente deste teu servo».
Eliseu respondeu-lhe:
«Pela vida do Senhor que eu sirvo,
nada aceitarei».
E apesar das insistências, ele recusou.
Disse então Naamã:
«Se não aceitas,
permite ao menos que se dê a este teu servo
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uma porção de terra para um altar,
tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas,
porque o teu servo nunca mais há-de oferecer
holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses,
mas apenas ao Senhor, Deus de Israel»..

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 97 (98), 1-4 (R. cf. 2b)

Refrão: Diante dos povos manifestou Deus a salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.

Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.
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Leitura da segunda Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo
 (2 Tim 2, 8-13)

«Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos»

Caríssimo:
Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David,
ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho,
pelo qual eu sofro,
até ao ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor.
Mas a palavra de Deus não está encadeada.
Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus,
com a glória eterna.
É digna de fé esta palavra:
Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos;
se sofremos com Cristo, também com ele reinaremos;
se O negarmos, também Ele nos negará;
se Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel,
porque não pode negar-Se a Si mesmo.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(1 Tes 5,18)

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

Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus,
porque esta é a sua vontade a vosso respeito em Cristo Jesus

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 17, 11-19)

«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro»

Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a Samaria e a Galileia.
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Ao entrar numa povoação,
vieram ao seu encontro dez leprosos.
Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós».
Ao vê-los, Jesus disse-lhes:
«Ide mostrar-vos aos sacerdotes».
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra.
Um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer.
Era um samaritano.
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Não foram dez que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro?»
E disse ao homem:
«Levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Salta aos olhos a mensagem da Palavra de Deus neste Domingo: a

gratidão, o reconhecimento cheio de amor pela ação benéfica de Deus na
nossa vida. Gratidão e ingratidão – eis o que aparece nas leituras de hoje.
Primeiro, a gratidão de Naamã, um pagão, inimigo de Israel, que, no entanto,
sabe ser agradecido a Deus. Curado da sua lepra, voltou para agradecer ao
profeta Eliseu e, como sinal de conversão ao Deus verdadeiro, levou terra de
Israel para Damasco, sua cidade, para, sobre essa terra, adorar a Deus. O
reconhecimento pelo benefício de Deus fez desse pagão um amigo do Senhor
e salvou a sua existência de um caminho sem sentido. Também a gratidão de
outro pagão, o leproso samaritano que soube, reconhecido, voltar a Jesus “para
dar glória a Deus”. Mas também, hoje, aparece a ingratidão. Nove leprosos,
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filhos do povo de Israel, que curados, não voltaram para agradecer o dom...
Dez foram curados, somente um foi salvo, o leproso pagão e estrangeiro:
“Levanta-te e vai para casa! A tua fé te salvou!”

Hoje, temos tudo... Chegamos a um alto grau de desenvolvimento tecnológico
e científico, compreendemos tantos dos processos e dinamismos da natureza
e, num mundo ativista e auto-suficiente, temos a sensação ilusória de que nos
bastamos, de que tudo é nosso, de que tudo é fruto dos nossos esforços, de
que tudo foi, simplesmente, conquista nossa. Vamo-nos tornando cegos para a
presença cuidadosa, providencial e cheia de amor de um Deus que vela sempre
por nós. Vamo-nos tornando gravemente insensíveis para perceber a vida
como dom, como graça, como presente. É impressionante como o mundo nos
vai tornando adormecidos, insensíveis mesmo, para Deus! Se avida já não é
mais percebida como um dom, também do nosso coração já não brota mais a
ação de graças. Mas, uma vida assim é ela mesma, sem graça, ela mesma
uma “des-graça”! Só quando abrimos o coração e os olhos da fé, podemos
perceber que tudo é graça, imenso dom de um Amor sem fim e, então, seremos
realmente curados de uma vida sem sentido e libertos para correr livres nos
caminhos da existência. Poderemos ouvir a palavra de Jesus: “Levanta-te e
vai!... A tua fé te salvou!” Salvou-te de uma vida mesquinha, fechada, incapaz
de olhar as estrelas, incapaz de comunhão com o Pai do céu, incapaz de dizer
"Pai nosso"  e de reconhecer nos outros teus irmãos... Mas, para isso - nunca
esqueçamos - é necessário um coração de pobre, um coração humilde, que
reconheça que tudo quanto possuímos foi recebido de Deus.

Vale, então, para nós, no corre-corre da vida, a advertência de São Paulo,
na segunda leitura de hoje: “Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de
entre os mortos!” Lembrar-se de Cristo é tê-lo como palavra última e total de
amor que o Pai nos pronunciou. Lembrar-se de Jesus é nunca esquecer que
Deus está conosco, amando-nos, perdoando-nos e acolhendo-nos como Deus
providente e misericordioso. Lembrar-se de Jesus morto e ressuscitado é nunca
duvidar da misericórdia de Deus e do seu compromisso na nossa existência e
na existência do mundo. “Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado! Merece
fé esta palavra: se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele
ficamos firmes, com Ele reinaremos. Se nós O renegarmos, também Ele
nos negará. Se Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode
negar-se a si mesmo!” Aqui está o motivo último e irrevogável de toda a
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nossa gratidão a Deus: Jesus Cristo, dado-nos como carinho e fidelidade do
Pai! É de tal modo este dom, tão irrevogável, tão absoluto, que vale a pena
morrer com Ele para, n’Ele, viver uma vida nova; vale a pena sofrer com Ele
para, n'Ele, reinarmos. É interessante como o Apóstolo sublinha a fidelidade
amorosa de Deus em Jesus: “Se Lhe somos infiéis, Ele permanece fiel!”
Aqui está um Deus que não se escandaliza com as nossas debilidades, mas
está sempre disposto a recomeçar connosco. “Se nós O negarmos, também
Ele nos negará”... Esta é a única atitude que nos faz perdê-l’O para sempre:
a ingratidão de negá-l’O na nossa vida, de fechar-se de tal modo para Ele, que
já não mais o reconheçamos, que já não mais deixemos que Ele seja o Senhor
da nossa existência, que já não mais percebamos que tudo é graça, tudo é
presente de amor.

Cuidemos, então, do modo como estamos a construir a nossa existência:
como um fechar-se sobre nós mesmos, na auto-suficiência, ou como uma
abertura livre e filial, pronta a acolher e viver a vida como um dom do Senhor.
Como cantam os focolares: “Se um dia perguntares quem sou, não direi o
meu nome. Direi: ‘Obrigado’, por tudo e pra sempre, ‘obrigado,
obrigado’”!

Oração Universal
Pres. –  Irmãos caríssimos:

Jesus Cristo curou os dez leprosos
apesar de saber que apenas um voltaria para Lhe agradecer.
Levantemos nós também as nossas mãos
a Deus Pai que a todos quer salvar,
apesar de sermos tão ingratos,
e supliquemos dizendo:

«Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio»

1. Para que o nosso arcebispo Dom Jorge,
os presbíteros, os diáconos, os Catequistas e os missionários
acolham sem distinções nem preconceitos
os mais rejeitados que deles se aproximam,
oremos ao Senhor.
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2. Para que os médicos, capelães e enfermeiros
que assistem aos doentes que perderam toda a esperança,
recebam como prémio a vida eterna,
oremos ao Senhor.

3. Para que os leprosos e doentes incuráveis
encontrem em cada homem que os serve
um irmão, uma irmã e a própria mãe,
oremos ao Senhor.

4. Para que Jesus, que sofre nos doentes,
os pacifique com a graça da sua presença
e lhes dê a fidelidade até ao fim,
oremos ao Senhor.

5. Para que cada um de nós, quando estiver doente,
saiba mostrar-se reconhecido para com quem o trata
e dar graças a Deus que é a fonte de todos os bens,
oremos ao Senhor.

6. Para que a Visita Pastoral ao nosso Arciprestado
seja um acontecimento que venha fortalecer a nossa fé
e nos leve a ser mais coerentes nas nossas celebrações,
oremos ao Senhor.

7. Para que todos os países de missão,
acolham os missionários que lhes levam a Boa Nova
e os cristãos possam professar a sua fé sem desânimo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus nosso Pai,
que enviastes o vosso Filho muito amado
para nos curar de todo o mal,
dai-nos um coração agradecido
que saiba dar-Vos glória e louvor
pelos dons com que nos enriqueceis.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 169.
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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 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. –  Aceitai, Senhor,

as orações e as ofertas dos vossos fiéis

e fazei que esta celebração sagrada

nos encaminhe para a glória do Céu.

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, é nossa salvação
dar-Vos graças e cantarmos as vossas maravilhas,
realizadas em favor de todos os homens.
Vós Vos ligastes ao povo judeu,
numa primeira Aliança,
mas foi para Vos fazerdes conhecer,
amar e servir por todos os povos.
Vós Vos ligastes a toda a humanidade
na pessoa do vosso Filho,
rocha sólida da nova e eterna Aliança,
que Ele selou na obediência e no sangue da cruz.
N’Ele, o samaritano reconheceu o Salvador,
que enviais a cada homem,
sem qualquer distinção de raça ou de fronteira;
éramos estrangeiros,
e a sua Páscoa fez de nós vosso filhos;
éramos impuros, e a sua Páscoa
purificou-nos no seu sangue derramado;
estávamos mergulhados no abismo do nosso pecado,
e a sua Páscoa levantou-nos e fez de nós homens novos.
É por isso que, cheios de reconhecimento
por tantas maravilhas em favor do vosso povo,
queremos proclamar a nossa gratidão,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todo socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos,
a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
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como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a 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,
tomou o cálice com vinho,
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.
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Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,

o memorial da nossa redenção,

recordamos a morte de Cristo

e a sua descida à mansão dos mortos;

proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;

e, esperando a sua vinda gloriosa,

nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,

o sacrifício do vosso agrado

e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação

que preparastes para a Vossa Igreja;

e concedei, por vossa bondade,

a quantos vamos participar

do mesmo pão e do mesmo cálice,

que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,

sejamos em Cristo uma oferenda viva

para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,

de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:

o vosso servo o Papa Francisco,

o nosso Arcebispo Jorge

e todos os Bispos e ministros sagrados,

os membros desta assembleia,

todo o vosso povo santo,

e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.
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Lembrai-Vos também

dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo

e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,

concedei, Pai de misericórdia,

a graça de alcançarmos a herança do Céu,

com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,

os Apóstolos e todos os Santos,

para que, no vosso reino,

com a criação inteira liberta do pecado e da morte,

cantemos eternamente a 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.

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 de toda a ingratidão, que habita o nosso coração.
Dai-nos a simplicidade de sabermos agradecer-Vos,
amando-Vos cada vez mais;
dai-nos a humildade de agradecermos aos outros,
oferecendo-lhes os nossos serviços.
Deste modo, Cristo nos levará consigo,
quando vier na sua vinda gloriosa
de nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
força de vida, Salvador dos homens,
olhai a Vossa Igreja, que é o Vosso povo neste mundo.
Dai-lhe um coração agradecido;
concedei-lhe a paz e a alegria;
e assim poderá proclamar as Vossas maravilhas,
à face de todos os povos,
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. – Deus de infinita bondade,
que nos alimentais
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
tornai-nos também participantes da sua natureza divina.
Ele 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.

Levar a Palavra de Deus
como luz para mais uma semana de trabalho, de estudo…
Ao longo dos dias da semana que se segue,
procurar transformar a Palavra celebrada
em atitudes e gestos de verdadeiro encontro com Deus
e com os próximos que formos encontrando…
Isso será um modo de ser Missionário
no mundo de hoje  em que vivemos.

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


