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pondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai 
ao Pai senão por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o 
meu Pai. Mas desde agora já O conheceis e já O vistes». Disse-Lhe Fili-
pe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». Respondeu-lhe Jesus: 
«Há tanto tempo que estou convosco e não Me conheces, Filipe? 
Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não 
acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que Eu 
vos digo, não as digo por Mim próprio; mas é o Pai, permanecendo em 
Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em 
Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade, em verdade 
vos digo: quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço e 
fará obras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai».  
 

Palavra da salvação. 
  

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida» 
 

Podiam não saber ainda verbalizá-lo. 
Nem certamente perceber todo o alcance daquilo que viviam. 
Mas a verdade é que os discípulos de Jesus  
experimentavam junto d’Ele uma Vida e uma alegria  
que ultrapassava infinitamente tudo o que tinham conhecido até aí… 
 

E foi isso o segredo da sua fidelidade.  
Mesmo nas horas de maior desorientação. 
 

Naquela noite de 5ªfeira santa, no contexto da Última Ceia,  
quando, por gestos e palavras,  
procurava explicar aos seus discípulos o significado da sua morte  
que ia acontecer no dia seguinte  
e as perspectivas de vida que ela encerrava,  
Jesus diz-lhes: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
 

Jesus é aquela Vida em plenitude com que todo o homem sonha  
pelo simples facto de sermos criados para ela:  
ela é a nossa Verdade.  
E é por isso que Jesus é também para nós  
o Caminho que lá nos conduz! 
 

Jesus é o Caminho da Vida que procuras?  
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Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura dos Actos dos Apóstolos (Act 6,1-7) 
 

Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas 
começaram a murmurar contra os hebreus, porque no serviço diário 
não se fazia caso das suas viúvas. Então os Doze convocaram a assem-
bleia dos discípulos e disseram: «Não convém que deixemos de pre-
gar a palavra de Deus, para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, 
irmãos, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo. Quanto a nós, vamos de-
dicar-nos totalmente à oração e ao ministério da palavra». A proposta 
agradou a toda a assembleia; e escolheram Estêvão, homem cheio de 
fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e 
Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos Apóstolos e 
estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-
se divulgando cada vez mais; o número dos discípulos aumentava 
consideravelmente em Jerusalém e obedecia à fé também grande nú-
mero de sacerdotes.  
 

Palavra do Senhor. 
 

«Escolheram sete homens cheios do Espírito Santo...»    
 

A normalidade da vida de uma Comunidade.  
Uma Comunidade que é modelo para nós,  
porque é fácil olhar para ela  
e perceber que é o Espírito Santo que a conduz… 
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Mas, ao mesmo tempo, uma Comunidade onde é fácil encontrar  
as mesmas dificuldades, as mesmas tentações,  
as mesmas necessidades de conversão,  
de ultrapassar os critérios muito humanos de leitura da realidade  
que estão presentes em todos nós… 
 

O modelo não está na perfeição acabada, no carácter impecável da vida... 
Está nos critérios que usamos para crescer e orientar a nossa vida:  
“escolheram sete homens cheios do Espírito Santo…” 
  

O Espírito Santo é o critério orientador das tuas escolhas e decisões? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19   
 

Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. 
      

Justos, aclamai o Senhor, 
os corações rectos devem louvá-l’O. 
Louvai o Senhor com a cítara, 
cantai-Lhe salmos ao som da harpa. Refrão 
 

A palavra do Senhor é recta,  
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão:  
a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão 
 

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,  
para os que esperam na sua bondade,  
para libertar da morte as suas almas  
e os alimentar no tempo da fome. Refrão 
 
 

2. Leitura da Primeira Epístola de São Pedro (1 Pedro 2, 4-9)  
 

Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos 
homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós 
mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste tem-
plo espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, desti-
nado a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por 
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Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: «Vou pôr em Sião uma pedra 
angular, escolhida e preciosa; e quem nela puser a sua confiança não 
será confundido». Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incré-
dulos, porém, «a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra 
angular», «pedra de tropeço e pedra de escândalo». Tropeçaram por 
não acreditarem na palavra, pois foram para isso destinados. Vós, po-
rém, sois «geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido 
por Deus, para anunciar os louvores» d’Aquele que vos chamou das tre-
vas para a sua luz admirável. 
 

Palavra do Senhor  
 

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real»    
 

Escolhidos por Deus para sermos inteiramente d’Ele,  
somos convidados a aproximarmo-nos ’Ele.  
 

Quanto maior é a consciência do que Ele significa para nós,  
maior é a radicalidade com que nos entregamos a Ele  
e a centralidade do lugar que Ele ocupa na nossa vida…  
 

E maior é também a consciência  
de que somos chamados a ser “sacerdócio real”,  
a levar aos outros a riqueza da descoberta e do encontro com Jesus. 
 

Vives da certeza de ser escolhido(a) por Deus para participar da Sua Vida? 
A preocupação e o zelo missionário estão presentes na tua vida? 
  
 

Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 14, 1-12) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se perturbe o 
vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em 
casa de meu Pai há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos teria 
dito que vou preparar-vos um lugar? Quando Eu for preparar-vos um 
lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, on-
de Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou, conhe-
ceis o caminho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos 
para onde vais: como podemos conhecer o caminho?». Res-
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