1. LEITURA

DO

LIVRO DE ISAÍAS (Is 22, 19-23)

Eis o que diz o Senhor a Chebna, administrador do palácio: «Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias. Hei-de revesti-lo com a tua túnica, hei-de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus
poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa
de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David: há-de abrir,
sem que ninguém possa fechar; há-de fechar, sem que ninguém possa
abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme e ele será um trono de
glória para a casa de seu pai».

Palavra do Senhor.

«Porei aos seus ombros a chave da casa de David»
Deus é quem conduz a nossa história.
Por caminhos que muitas vezes não entendemos.
Mas que têm a ver com o íntimo de cada um, perspectivando o Reino do Céu e, ainda, com o que é melhor para o Seu povo.
É assim que Deus remove uns do seu posto.
E chama outros.
A continuidade visível desta escolha, nos seus contornos concretos,
depende da fidelidade da nossa resposta...
Mas a escolha de Deus é definitiva, permanece para sempre, é um
caminho sempre aberto: basta a nossa conversão!
Costumas procurar saber o que Deus quer de ti?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.6. 8bc
Refrão: Por vossa misericórdia não nos abandoneis, Senhor.
Não nos abandoneis, Senhor.
ou: Senhor, a vossa misericórdia é eterna: não abandoneis a
obra das vossas mãos.
De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Refrão

O Senhor é excelso e olha para o humilde,
ao soberbo conhece-o de longe.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos. Refrão

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

O desejo de conhecer Jesus é uma realidade crescente na tua vida?
O que fazes para o concretizar?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mt 16, 13-20)

Hei-de louvar o vosso nome
pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma. Refrão

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Rom 11, 33-36)

mas sabemos que tudo tem n’Ele a Sua fonte e a Sua meta: “D’Ele, por Ele e para
Ele são todas as coisas” .
E é por isso que é tão importante para nós conhecê-l’O: porque só assim também
nos podemos conhecer verdadeiramente a nós próprios!

ROMANOS

Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus! Como são
insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos!
Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?
Quem Lhe deu primeiro, para que tenha de receber retribuição? D’Ele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amen.

Palavra do Senhor.

«D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas»
Quando nos colocamos diante de Deus, não há outra atitude possível senão o reconhecimento da nossa pequenez .
A grandeza infinita de Deus não permite sequer que tenhamos ideia concreta dessa infinitude: “Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus!”
E muito menos dos Seus caminhos!
Mas há uma única certeza que nos anima em cada dia: podemos não O entender,

SEGUNDO

SÃO MATEUS

Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: «Quem dizem os homens que é o Filho do homem?». Eles responderam: «Uns dizem que é João Baptista, outros que
é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas». Jesus perguntou:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?». Então, Simão Pedro tomou a palavra
e disse: «Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo». Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue
que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos Céus. Também Eu te
digo: Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos
Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus». Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que Ele era o Messias.

Palavra da salvação.

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»
Era fácil perceber que Jesus era um homem diferente…
Era fácil perceber que essa diferença tinha o selo de Deus e dizer que Ele era, pelo
menos, um profeta...
Mas a realidade ia muito mais longe do que o pensamento humano era capaz de
decifrar: Jesus não era apenas um homem extraordinário…
Ele é o próprio Deus! Ele é Deus feito homem, o Filho do Deus vivo!
Esta é a resposta da Fé, a resposta que faz a diferença.
E esta foi a resposta de Pedro.
Tão difícil de compreender (e, consequentemente, de aceitar), como o que Jesus
diz depois a Pedro: “Tu és Pedro… Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus”.
Mas esta é a verdade da Igreja, por mais que o mundo teime em olhá-la e analisá-la apenas com critérios humanos...
Creres na Igreja integra o núcleo central da tua fé?

