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Para além das aparências...

Domingo VII do Tempo Comum
Ano B
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VII Domingo do Tempo Comum
(Para além das aparências...)

1.ª Leit. – Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25;
Salmo – Sal 40, 2-3. 4-5. 13-14;
2.ª Leit. – 2 Cor 1, 18-22;
Evangelho – Mc 1,2, 1-12.

A liturgia do 7.º Domingo do Tempo Comum convida-nos, uma

vez mais, a tomar consciência de que Deus tem um projecto de salvação

para os homens e para o mundo. Esse projecto (que em Jesus se torna

vivo, palpável, realmente libertador) é um dom de Deus que o homem

deve acolher com fé.

A primeira leitura fala-nos de um Deus que, em todos os momen-

tos da história, está ao lado do seu Povo, a fim de o conduzir ao encontro

da liberdade e da vida verdadeira. Sugere, no entanto, que o Povo neces-

sita de percorrer um caminho de conversão e de renovação, antes de

poder acolher a salvação/libertação que Deus tem para oferecer.

A segunda leitura recomenda àqueles que aderiram à proposta

de Jesus que vivam com coerência, com verdade, com sinceridade o seu

compromisso, sem recurso a subterfúgios ou a lógicas de oportunidade.

O Evangelho retoma a mesma temática. Diz que, através de

Jesus, Deus derrama sobre a humanidade sofredora e prisioneira do pe-

cado a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Ao homem resta

acolher o dom de Deus, ir ao encontro de Jesus e aderir a essa proposta

libertadora que Jesus veio apresentar.
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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 de Isaías     (Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25)

«Apagarei as tuas transgressões, em atenção a Mim»

Eis o que diz o Senhor:

«Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados,

não presteis atenção às coisas antigas.

Eu vou realizar uma coisa nova,

que já começa a aparecer; não o vedes?

Vou abrir um caminho no deserto,

fazer brotar rios na terra árida.

O povo que formei para Mim proclamará os meus louvores.

Mas tu não Me chamaste, Jacob,

não te preocupaste Comigo, Israel.

Pelo contrário, obrigaste-Me a suportar os teus pecados,

cansaste-Me com as tuas iniquidades.

Sou Eu, sou Eu que, em atenção a Mim,

tenho de apagar as tuas transgressões

e não mais recordar as tuas faltas».
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 40 (41), 2-3.4-5.13-14 (R. 5)

Refrão: Salvai-me, Senhor, porque pequei contra Vós.

Feliz daquele que pensa no pobre:
no dia da desgraça o Senhor o salvará.
O Senhor lhe concederá protecção e vida,

fá-lo-á ditoso na terra
e não o abandonará ao ódio dos seus inimigos.

No leito do sofrimento o Senhor o assistirá
e na doença o aliviará.
Eu digo: Senhor, tende piedade de mim,
curai-me, pois pequei contra Vós.

Vós me conservareis são e salvo
e em vossa presença me estabelecereis para sempre.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
desde agora e para sempre. Amen.
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Leitura da segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(2 Cor 1, 18-22)

«Jesus não foi sim e não, mas sempre foi sim»

Irmãos:

Deus é testemunha fiel

de que a nossa linguagem convosco

não é sim e não.

Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo,

que nós pregamos entre vós

– eu, Silvano e Timóteo –

não foi sim e não,

mas foi sempre um sim.

Todas as promessas de Deus

são um sim em seu Filho.

É por Ele que nós dizemos ‘Amen’ a Deus para sua glória.

Quem nos confirma em Cristo – a nós e a vós – é Deus.

Foi Ele que nos concedeu a unção,

nos marcou com o seu sinal

e imprimiu em nossos corações

o penhor do Espírito.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 4, 18)

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

O Senhor me enviou a anunciar a boa nova aos pobres,

a proclamar aos cativos a liberdade.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
(Mc 1,2, 1-12)

«O Filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados»

Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum

e se soube que Ele estava em casa,

juntaram-se tantas pessoas

que já não cabiam sequer em frente da porta;

e Jesus começou a pregar-lhes a palavra.

Trouxeram-Lhe um paralítico,

transportado por quatro homens;

e, como não podiam levá-lo até junto d’Ele,

devido à multidão,

descobriram o tecto por cima do lugar onde Ele Se encontrava

e, feita assim uma abertura,

desceram a enxerga em que jazia o paralítico.

Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico:

«Filho, os teus pecados estão perdoados».

Estavam ali sentados alguns escribas,

que assim discorriam em seus corações:

«Porque fala Ele deste modo? Está a blasfemar.

Não é só Deus que pode perdoar os pecados?»

Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes:

«Porque pensais assim nos vossos corações?

Que é mais fácil?

Dizer ao paralítico ‘Os teus pecados estão perdoados’

ou dizer ‘Levanta-te, toma a tua enxerga e anda’?

Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem

tem na terra o poder de perdoar os pecados,

‘Eu to ordeno – disse Ele ao paralítico –

levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa’».
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O homem levantou-se,

tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente,
de modo que todos ficaram maravilhados
e glorificavam a Deus, dizendo:

«Nunca vimos coisa assim».
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Quatro ideias dominam hoje a Liturgia da Palavra.
A primeira: a humanidade é pecadora. Claramente e de modo co-

movente, o Senhor queixa-se do seu povo na primeira leitura: "Tu, Jacó,
não me invocaste, e tu, Israel, de mim te fatigaste. Com teus peca-
dos, trataste-me como servo, cansando-me com tuas maldades". Não
é esta a nossa situação? Quantas vezes não invocamos o Senhor, isto é,
não nos abrimos a Ele, vivemos e decidimos como se Ele não existisse...
Isto, porque somos autossuficientes, porque, na prática, nos julgamos
donos da nossa vida e senhores do nosso próprio destino. "De mim te
cansaste" – queixa-se Deus. Será irreal, tal queixa? Será sem razão, tal
reclamação? O mundo de hoje aborreceu-se de Deus, cansou-se d’Ele.
Simplesmente virou-lhe as costas... E nós, na nossa existência, quantas
vezes já não fizemos isso?

Se a Palavra tem insistido em mostrar-nos os nossos pecados, as
nossas lepras, as nossas infidelidades, não é para nos deprimir ou humi-
lhar inutilmente. É para que tomemos consciência da nossa situação de
infidelidade e, arrependidos, voltemo-nos para o Senhor, que é bom, que
enche o nosso coração, que salva a nossa vida da falta de sentido e da
morte eterna. Vivemos tanto mergulhados numa humanidade orgulhosa
de si mesma, consigo mesma satisfeita, que corremos o grave risco de
não percebermos mais que somos pecadores e infiéis. Tudo vai pare-
cendo normal, lícito, aceitável... Tudo tem uma desculpa psicológica, tudo
vai sendo colocado na conta do inconsciente e no direito de ser feliz e
não se reprimir... Esse discurso, essa conversa não serve para um cris-
tão! Olhemo-nos à luz da Palavra de Deus, avaliemos a nossa vida com
os olhos e o coração fixos na cruz, que nos revela até onde Deus nos
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ama e nos leva a sério e, então, veremos que não amamos a Deus o
suficiente, que não lhe demos tudo, como Ele tudo nos deu em Jesus;
veremos que somos egoístas, incoerentes, presos pelas paixões, lentos
para crer, tardios para nos abandonarmos nas mãos do Senhor. Então,
diremos: Senhor, sou pecador! Tem piedade de mim!

E aqui nos deparamos com a segunda ideia deste Domingo: Deus é
carinho, é misericórdia, é vontade e desejo de nos perdoar. Basta
que nos reconheçamos pecadores, basta que Lhe estendamos as mãos e
Ele está disposto a apagar os pecados que mancham o nosso passado.
Que palavras comoventes, que declaração de amor o Senhor nos faz!...
"Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis
que eu farei coisas novas! Sou eu, eu mesmo, que cancelo tuas cul-
pas por minha causa e já não me lembrarei de teus pecados!". É
assim que o Senhor age connosco: desde que nos reconheçamos peca-
dores e lhe imploremos o perdão, Ele perdoa-nos! Se formos cínicos, se
dissermos: "Não tenho pecado", ficaremos sem o perdão; mas, se,
humildemente, reconhecermos o que somos, pecadores, o Senhor incli-
na-se para nós com o bálsamo do seu perdão. Deus não desculpa o
nosso pecado; Ele perdoa-o! Qual a diferença? Muita: desculpar seria
fazer de conta que não pecamos, seria passar a mão na nossa cabeça.
Primeiro, seria uma falta de verdade, um mascarar da nossa realidade.
Depois, seria nos desvalorizar, não acreditar que somos capazes de nos
superar, de caminhar para o melhor, de crescer sempre mais em direção
a uma plenitude, a uma maior humanização. Quanto ao perdão, é dife-
rente da desculpa, é de Deus: perdoar é dizer: erraste, mas eu continuo a
acreditar em ti; dou-te a oportunidade de melhorares, de cresceres de
seres mais maduro, seres mais livre em relação às tuas incoerências; eu
perdoo porque espero muito de ti e sei que tu poderás crescer! Este é o
modo de agir de Deus: Ele perdoa, Ele é perdão. É assim também que
Ele espera que façamos com os outros. De modo particular, assim os
pais deveriam fazer com os seus filhos...

Agora, sim, podemos entrar na terceira ideia deste hoje. É em Cristo
– e só em Cristo – que podermos ver toda gravidade do nosso peca-
do e toda força do perdão de Deus. Na segunda leitura, São Paulo
disse-nos que "o Filho de Deus, Jesus Cristo, nunca foi 'sim-e-não',
mas somente 'sim'. Com efeito, é nele que todas as promessas de
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Deus têm o seu 'sim' garantido". Que ideia tão profunda! Tudo quanto
Deus preparou e prometeu no Antigo Testamento encontra a sua reali-
zação plena em Cristo morto e ressuscitado! Contemplemos Jesus, cra-
vemos os olhos na sua cruz! Aí veremos quanto somos pecadores, aí
compreenderemos quanto o nosso pecado é grave, quanto a nossa infi-
delidade fere o coração de Deus! O homem nunca descobrirá a gravida-
de do pecado se não olhar para a cruz, fruto do meu pecado e do pecado
do mundo! Mas, também na cruz, todas as promessas de amor de Deus
encontram seu "sim", a sua verdade, a sua confirmação! A cruz  mos-
tra-nos a dimensão da gravidade do pecado, mas revela-nos, simultane-
amente, a profundidade e magnitude da misericórdia de Deus. Na cruz,
Deus não esqueceu o nosso pecado; antes, mostrou a sua gravidade –
tão grande a ponto de provocar a morte do Senhor! Mas, também na
cruz, o Senhor mostra toda a seriedade do Seu amor, do Seu perdão e da
Sua misericórdia. Se o Senhor Jesus disse  ao paralítico: "Filho, tem
confiança, teus pecados te são perdoados", é porque estava disposto
a morrer por ele, para que ele tivesse o perdão e, curado, pudesse cami-
nhar, caminhar na vida, caminhar para Deus! Na cruz, Cristo, o "Sim" do
Pai para nós, torna-se também o nosso "sim" ao Pai, desde que, unidos a
Ele, nos deixemos por Ele curar, por Ele perdoar, como o paralítico do
Evangelho de hoje.

Finalmente, a quarta ideia que a Palavra nos apresenta. Porque cu-
rou Jesus o paralítico? Que diz o Evangelho? Escutai: "Quando viu a
fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico..." É surpreendente: é
pela fé dos homens que carregavam o paralítico que Jesus vai perdoar e
curar! Eis o mistério da comunhão dos santos! Nós somos fruto não só
da cruz do Senhor, mas também da oração e da santidade de tantos
irmãos que formam a Igreja do Senhor! Por isso, podemos dizer: "Se-
nhor, não olheis aos nossos pecados, mas a fé da Vossa Igreja!"
Quando fraquejamos, quando estamos em  crise, é a fé da Igreja, é a
santidade e a força de tantos irmãos que, misteriosamente, na comunhão
dos santos, nos mantêm! – Obrigado, Jesus, por sermos membros do
Teu Corpo, que é a Igreja! Obrigado porque neste Corpo encontramos o
perdão e a paz, neste Corpo encontramos a força para nos levantarmos
do pecado que nos paraliza!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

oremos a Deus nosso Pai,
suplicando-Lhe que escute as nossas preces
e nos renove para o serviço do seu Reino,
dizendo cheios de confiança:

«Abençoai, Senhor, o Vosso povo»

1. Pelo Papa Bento XVI e pelos bispos a ele unidos,
para que Cristo os confirme na verdade
e lhes conceda a unção do seu Espírito,
oremos, irmãos.

2. Pelos que exercem o ministério do perdão,
para que o exemplo de Jesus os leve
a acolher os pecadores como Ele fazia,
oremos, irmãos.

3. Pelos responsáveis da política mundial,
para que recebam de Deus o grande dom
de aproximar os países desavindos,
oremos, irmãos.

4. Pelos paralíticos e doentes mais profundos,
para que junto de cada um esteja um amigo
que os sirva com carinho e lhes fale de Jesus,
oremos, irmãos.

5. Pelos fiéis aqui reunidos em assembleia santa
e por aqueles que o Senhor chamou a Si,
para que todos tomemos parte no seu reino,
oremos, irmãos.

Pres. – Ouvi, Pai de misericórdia,
as orações do vosso povo
e concedei-lhe, com abundância,
os dons que Vos suplica.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 137 —

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. – 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 e nossa salvação.

Pres. – É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra.
Sede louvado pelo SIM do vosso amor sempre fiel,
apesar das nossas infidelidades;
pelo SIM do vosso perdão,apesar das nossas recaídas;
pelo SIM da vossa presença junto de nós,
apesar da nossa indiferença por Vós.
Sede louvado também
por nos convidardes a esquecermos o nosso passado
e a pensarmos no futuro diferente, que nos propondes;
por contardes connosco
na construção de um mundo mais humano,
mais fraterno e mais habitável.
Sede louvado pela acção discreta
do vosso Espírito no meio de nós,
para, connosco, gerar um mundo novo,
onde o peso de vícios e pecados não nos paralizem;
onde as cadeias de invejas e injustiças
sejam destruídas para sempre.
É por isso que, com os homens de boa vontade,
espalhados pelo mundo,

e com os Anjos e os Santos

proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Pai santo, Senhor do céu e da terra,
nós Vos louvamos e bendizemos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que veio ao mundo em Vosso nome.
Ele é a palavra que salva os homens,
a mão que estendeis aos pecadores,
o caminho que nos conduz à verdadeira vida.

Quando estávamos longe de Vós,
de novo nos fizestes regressar
por meio de Cristo, Vosso Filho, entregue por nós,
para que, pela Sua morte,
reencontremos a paz convosco e com todos os homens.

Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai com o poder do Espírito Santo
estes dons que a Igreja Vos oferece,
obedecendo ao mandamento ✠✠✠✠✠ do Vosso Filho.

Antes de dar a vida pela nossa libertação,
estando à mesa, tomou o pão em Suas mãos
e, 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, naquela noite,
tomou o cálice
e, dando graças pela Vossa misericórdia,
entregou-o aos seus discípulos, dizendo:



— 140 —

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 o memorial
da morte e ressurreição do Vosso Filho,
nós Vos oferecemos, Senhor,
o sacrifício de reconciliação
que Ele nos deixou como sinal do Seu amor
e Vós confiastes às nossas mãos.

Aceitai-nos também a nós, Pai Santo,
com a oblação do vosso Filho
e, neste banquete sagrado,
dai-nos o Vosso Espírito,
para que afaste de nós toda a divisão e discórdia
e nos conserve em comunhão com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão;
e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens
como sinal de unidade e instrumento da Vossa paz.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes.
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Vós que nos reunistes à vossa mesa
para participarmos no pão da vida
e no cálice da salvação,
congregai um dia na unidade perfeita
os homens de todos os povos e línguas
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no banquete da nova Jerusalém,
gozem eternamente a plenitude da paz.

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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, do mal que paralisa a nossa vida.
Dai ao nosso tempo a paz do mundo novo,
que o Vosso Espírito começa já
a fazer germinar à nossa volta.
Perdoai os nossos pecados,
especialmente o da falta de fé na Vossa misericórdia,
e assim esperaremos confiantes a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
esperança de um mundo novo,
em nós se realiza a Vossa palavra sempre fiel.
Não Vos lembreis do nosso pecado e das nossas divisões,
mas abri-nos o caminho da unidade e da paz,
do amor e do perdão,
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.

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.
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Bênção dos Adolescentes que vão para Retiro
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao vir ao
mundo, assumuiu a condição de criança, adolescente e jovem, que
ia crecendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos ho-
mens.

Mais tarde, acolhia benignamente as crianças e adolescentes,
e abençoava-as, exaltando a sua dignidade, e, mais ainda, apresen-
tando-as como exemplo àqueles que procuram sinceramente o rei-
no dos Céus.

Bem sabemos que as crianças e os adolescentes precisam da
ajuda dos adultos para o desenvolvimento das suas qualidades natu-
rais e espirituais, a fim de atingirem de modo mais perfeito a matu-
ridade humana e cristã. Por isso, rezemos por estes adolescentes
que partem para o Retiro de Carnaval, para que recebam de bom
grado a instrução devida.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que revelastes o Vosso grande amor às crianças,
escutai as nossas súplicas por estes adolescentes
que hoje querem iniciar um Retiro conVosco:
iluminai-os, nestes três dias com a Vossa Palavra
e guardai-os com a Vossa contínua protecção,
para que, à medida que vão crescendo
em estatura e conhecimentos aos olhos dos homens,
cresçam também na Vossa graça,
professem e testemunhem livremente a sua fé,
sejam fervorosos na caridade
e perseverem firmemente na esperança do Vosso Reino.
Vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

Pres. – Caros adolescentes, parti para o Retiro
com a certeza de que vos acompanhamos
com a nossa oração.
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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.

Ver para além das aparências…
No Evangelho deste domingo,
Jesus vê a fé do paralítico
e dos quatro homens que o transportam.
Mais profundamente,
Ele vê as paralisias interiores que bloqueiam este homem
e não propriamente a sua deficiência física.
Ele convida-nos, hoje,
a ultrapassar as aparências,
a juntar o nosso olhar ao olhar de amor do Pai s
obre todos os homens, sem excepção,
mesmo aqueles que os nossos olhos vêem como pecadores.
É todo um programa para esta semana:
ver para além das aparências…

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


