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♫ ENTRADA:
♦ Aclamai a Deus terra inteira, cantai a glória do Seu nome.
♦ Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo.
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
♦ Em Vós, Senhor, está a fonte da vida.
Na Vossa luz veremos a luz, na Vossa luz veremos a luz.
♦ Feliz o povo que sabe aclamar-Vos,
que sabe aclamar-Vos, Senhor,
e caminha à luz do Vosso rosto, à luz do Vosso rosto.

♫ COMUNHÃO:
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

♫ PÓS COMUNHÃO:
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo,
Filho de Deus vivo;
eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo,
que sois o Salvador do mundo.

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
1. LEITURA

DO

PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL (1 Sam 3, 3b-10.19)

Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a
arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». E,
correndo para junto de Heli, disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Mas
Heli respondeu: «Eu não te chamei; torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. O
Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei,
meu filho; torna a deitar-te». Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque,
até então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor
chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste». Então Heli compreendeu que era o
Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se te
chamarem outra vez, responde: ‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e
chamou como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor
estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.

Palavra do Senhor.

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»
♫ FINAL:
Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.
Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.

Não é fácil discernir imediatamente os chamamentos de Deus.
Precisamos quase sempre da ajuda dos outros.
Isso é mais evidente num primeiro momento, mas é uma verdade que estará sempre presente na nossa relação com Deus. É sempre através dos outros que o
Senhor nos ajuda a compreender o que quer de nós.

À medida que nos familiarizamos com Ele e aprendemos a conhecê-l’O e a sintonizar com o Seu coração tornamo-nos mais capazes de olhar o mundo e cada um de
nós como Ele nos olha.
E, nessa altura, percebemos também que não há outra maneira possível de viver
bem a vida. Só nos resta dizer-Lhe: “Falai, Senhor, que o vosso servo escuta”!
Vives em permanente escuta de Deus?
Que lugar tem na tua vida a escuta da Palavra de Deus?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Jo 1, 35-42)

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 39 (40), 2.4ab.7-11
Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus. Refrão
………………………………………………

«Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa bondade e fidelidade». Refrão

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO
CORÍNTIOS (1 Cor 6, 13c-15a.17-20)

APÓSTOLO

SÃO PAULO

se compreende a si mesmo como pertencendo totalmente ao Senhor.
Não há nada em nós que possa ficar de fora.
Não pode haver gavetas na nossa vida, realidades em que Deus não tenha uma
palavra a dizer e, por isso, não reine em nós: tudo em nós é d’Ele e para Ele!!!
Deus resume tudo o que procuras na vida?
Pode assinar por baixo tudo a que te entregas e queres alcançar?

AOS

Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o
Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são
membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com Ele um
só Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem
cometa é exterior ao seu corpo; mas o que pratica a imoralidade peca
contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a
vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: glorificai a
Deus no vosso corpo.
Palavra do Senhor.

«Os vossos corpos são membros de Cristo»
Somos de Deus.
E, por isso, “não pertencemos a nós mesmos”...
A nossa harmonia como pessoas só é possível, só conseguiremos sentirmo-nos
bem connosco próprios, quando em nós existir a unificação interior própria de quem

SEGUNDO

SÃO JOÃO

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e,
vendo Jesus que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde morava e
ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram
Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.

«Foram ver onde morava e ficaram com Ele»
A Fé é uma experiência de vida.
É um encontro com Alguém que vamos aprendendo a conhecer cada vez melhor.
E vamos percebendo os valores, as regras que hão-de balizar a nossa vida.
Mas tudo isso é consequência desse encontro com Ele.
Para O conhecer temos primeiro de viver a curiosidade de saber quem é Ele e o
que quer de nós: temos de saber onde mora.
Isso é sinónimo de conhecê-l’O por dentro, na intimidade…
E depois, porque Deus é Deus, quando isso acontece, o fruto não pode ser outro
senão o deslumbramento.
É o fascínio e a atracção que Deus exerce em nós (que é tanto maior quanto mais
de perto O conhecemos) que faz com que, no coração daquele que vê onde Ele
mora, não possa ter lugar outro desejo senão o de ficar com Ele!...
A exigência de ficar com o Senhor é assim, ao mesmo tempo, fruto e condição
para O conhecermos de verdade...
Qual é o lugar que a contemplação, a escuta de Deus, ocupa na tua vida?

