♫ ENTRADA:
Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, Reuni-nos de todas as nações
Para dar graças, para dar graças Ao Vosso nome santo
E nos alegrarmos no Vosso louvor.

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Bem aventurados os que têm fome
e sede de justiça, porque serão saciados.

♫ COMUNHÃO:
♦ “Amai, como Eu vos amei!”

A Palavra de Jesus Ao impor a Nova Lei,
Tem o peso duma cruz, Tem o peso duma cruz.
♦ 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.

1. LEITURA

DO

LIVRO

DE

JEREMIAS (Jer 1, 4-5.17-19)

No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes
termos: «Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que
saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta entre as
nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e
uma muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e dos
seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque Eu estou contigo para te salvar».

Palavra do Senhor.

♫ PÓS COMUNHÃO:
♦ Bendito seja o Senhor nosso Deus.

Bendito seja o Senhor nosso Deus.
♦ Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira,

Tu és a luz que ilumina a minha vida

♫ FINAL:
Diz o Senhor: “Ide e ensinai todos os povos,
baptizai-os e ensinai-os a cumprir
tudo quanto vos mandei, tudo quanto vos mandei.”

«Eu te constituí profeta entre as nações»
Às vezes não pensamos muito no mistério que é a nossa vida.
Mas ele está implícito nas perguntas que todos, de uma maneira ou de outra, consciente ou inconscientemente, nos fazemos sobre o sentido do que somos.
E a pergunta pelo sentido da nossa vida inclui sempre a pergunta pela origem, mas
sobretudo, a pergunta pela finalidade.
A fé diz-nos que Deus é a única resposta de sentido para o que somos.
E ajuda-nos a perceber que Deus conta com cada um de nós, escolhidos antes de
sermos formados no seio materno, para passarmos aos outros a Boa Nova do conhecimento de Deus e da vida n’Ele: “Eu te constituí profeta entre as nações”.
Percebes-te escolhido(a) e enviado(a) por Deus?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17
Refrão:
Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me. Refrão
Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador. Refrão

O Amor com que amas é já Caridade?

………………………………………...
A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. Refrão

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO
(1 Cor 13, 4-13) - Forma Breve

APÓSTOLO

A Fé traz sempre consigo a Esperança, a certeza de que o caminho que temos de
fazer (e que, às vezes, é bem doloroso e incompreensível) tem sentido,
pois tudo acontece à sombra deste Deus que faz caminho connosco
e que está à nossa espera com a plenitude de Vida que o nosso coração anseia.
Mas, como diz Paulo, tudo se resume na Caridade.
A Caridade é o Amor próprio de Deus, é essa plenitude de Vida em que acreditamos e de que esperamos participar um dia de forma perfeita, mas que vivemos já
hoje na experiência feliz do Amor vivido com Deus e com os irmãos.

SÃO PAULO

AOS

CORÍNTIOS

Irmãos: A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é
altiva nem orgulhosa; não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça,
mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar, a ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos. Mas quando vier o
que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança,
falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas
quando me fiz homem, deixei o que era infantil. No presente, nós vemos
como num espelho e de maneira confusa; então, veremos face a face. No
presente, conheço de maneira imperfeita; então, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a caridade.

Palavra do Senhor.

«Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a caridade»
A Fé é a atitude de coração que brota do conhecimento do amor de Deus por nós e
nos leva a viver a vida em relação com Deus, confiando n’Ele.

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. LUCAS (Lc 4, 21-30)
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo:
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras
cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este o filho
de José?». Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, curate a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: «Em verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel
muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante
três anos e seis meses e houve uma grande fome em toda a terra; contudo,
Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na
região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta
Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao
ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaramse, expulsaram Jesus da cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a
qual a cidade estava edificada, a fim de O precipitarem dali abaixo. Mas
Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.
Palavra da salvação.

«Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus»
Enviado a todos, Jesus experimenta, de forma dolorosa, a rejeição daqueles que
aparentemente deviam estar mais bem preparados para O acolher.
A proximidade que Deus cria connosco, tão necessária para O podermos compreender, acaba por se tornar um obstáculo: é justamente na Sua terra que Ele tem
maior dificuldade em ser ouvido.
A familiaridade com o mistério impede-nos, às vezes, de o ver em toda a sua beleza e profundidade.
Habituados a Jesus, nós que somos terra d’Ele, como O estamos a receber?

