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MISSA DAS 12H00
♫ ENTRADA:
Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira.
Glória e poder na Sua presença,
esplendor e majestade no Seu templo.
Cantai ao Senhor, terra inteira.

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados.
O vosso rosto não será confundido,
o vosso rosto não será confundido.

♫ COMUNHÃO:
Formamos um só corpo em Cristo Jesus,
todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
Formamos um só corpo em Cristo Jesus.

♫ PÓS COMUNHÃO:
Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira,
Tu és a Luz que ilumina a minha vida.

♫ FINAL:
♦

Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre meu Salvador.
Tu és Deus, Tu és o Amor, Tu me chamas, eis-me aqui!

♦

Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
1. LEITURA

DA

PROFECIA

DE

JONAS (Jonas 3, 1-5.10)

A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: «Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que Eu
te direi». Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do
Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus; levava três
dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e
começou a pregar, dizendo: «Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída». Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um
jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando
Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou.

Palavra do Senhor.

«Os habitantes de Nínive converteram-se do seu mau caminho»
Enviado por Deus, Jonas vai a Nínive pregar a necessidade do arrependimento.
E a razão é só uma: “daqui a quarenta dias Nínive será destruída”.
Ou seja: não podemos viver a nossa vida absolutizando esta existência que, por
definição, é efémera e passageira…
“Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus”, que são os olhos que vêm a
verdade do que somos: ninguém, como Deus, tem a verdadeira consciência da
grandeza infinita da distância que nos separa d’Ele e da dimensão do caminho que
importa percorrer para chegarmos até Ele…
“Levava três dias a atravessar”.
E que duros (mas infinitamente felizes, como tudo o que é d’Ele) foram para Jesus

esses três dias condensados no mistério Pascal da Sua Paixão, Morte e Ressurreição, mas que repassaram sempre e inteiramente toda a Sua vida!
Os habitantes de Nínive acolheram a pregação e o apelo de Jonas...
E tu? Estás disposto a mudar os teus caminhos?
Estás disposto a fazer da tua vida uma vida como a de Jesus?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9
Refrão: Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 1, 14-20)

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador. Refrão
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças, que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor. Refrão
O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Refrão

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA
CORÍNTIOS (1 Cor 7, 29-31)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

«O cenário deste mundo é passageiro»
Ninguém tem a veleidade de se julgar eterno.
Mas a verdade é que, na prática, vivemos muitas vezes como se o fôssemos.
Vivemos intensamente o presente.
E isso, em si mesmo, até é bom.

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a
proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está
próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que
lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». Eles deixaram
logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais
adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão
João, que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu
no barco com os assalariados e seguiram Jesus.

Palavra da salvação.
AOS

O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os
que têm esposas procedam como se as não tivessem; os que choram,
como se não chorassem; os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem; os que utilizam este mundo,
como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é
passageiro.

Palavra do Senhor.

Mas, normalmente, isso significa fechar os olhos aos nossos limites, esquecer a
todo o custo as limitações em que tropeçamos todos os dias.
E, sobretudo, não pensar sequer naquelas que não estando sempre presentes de
forma consciente no nosso quotidiano não deixam de ser para nós uma evidência.
Como a certeza de que “o cenário deste mundo é passageiro”…
Se não assumirmos esta realidade, vivendo em conformidade com ela, nada do
que hoje construímos fará verdadeiramente sentido!
A eternidade é o horizonte em que pensas a tua vida e a projectas?

«Arrependei-vos e acreditai no Evangelho»
O Evangelho é o anúncio de que há um Deus que nos ama. Porque é Pai.
Foi Ele que nos criou.
Com um único objectivo: partilhar connosco a Sua Vida!
O pecado faz com que não vejamos de forma clara esta verdade tão simples, a
verdade do que somos.
E, esquecidos de Deus, andemos a buscar a Vida e a Alegria longe d’Ele, noutras
realidades que não no-las podem dar, atraídos por ilusões que não têm futuro...
Acreditar no Evangelho supõe, por isso, arrependimento.
Mudar de vida. E de caminhos.
Com a prontidão dos primeiros discípulos que Jesus chamou.
Porque quando nos encontramos com o Senhor, quando deixamos que Ele nos
veja, percebemos que não há nada que nos faça ficar presos ao que somos.
Uma só coisa interessa: seguir o Senhor, numa entrega inteira!
Em que Evangelho acreditas? Vives a necessidade da conversão?

