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♪ ENTRADA:
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Luz terna, suave, no meio da noite,
Leva-me mais longe
Não tenho aqui morada permanente.
Leva-me mais longe, Leva-me mais longe.

♪ COMUNHÃO:
Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz, minha vida e minha luz.

1. LEITURA

DO

LIVRO DE JOB (Job 19, 1.23-27a)

Job tomou a palavra e disse: «Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze com
estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre! Eu sei que o meu Redentor está vivo e no último dia Se levantará sobre a terra. Revestido da
minha pele, estarei de pé; na minha carne verei a
Deus. Eu próprio O verei, meus olhos O hão-de
contemplar».

Palavra do Senhor.

♪ PÓS COMUNHÃO:
Senhor, trazei-nos a paz!
Guardai-nos em vosso amor!
Senhor, trazei-nos a paz!
Guardai-nos em vosso amor!

♪ FINAL:
Ó Cruz de Amor!
Ó Cruz de Jesus Cristo sê nosso auxílio e luz da nossa noite.
Ó Cruz de Amor!
Ó Cruz de Jesus Cristo sê nosso auxílio e luz das nossas vidas.

«Eu sei que o meu Redentor está vivo»
Job é para nós o paradigma da resposta da fé do Antigo Testamento (aprofundada
e iluminada depois por Jesus Cristo) ao drama do sofrimento humano.
Diante do absurdo de um sofrimento que não sabia explicar: a pobreza e a miséria
material, a perda dos familiares mais próximos e amados, a doença e o ostracismo
a que é votado pelo amigos e a perspectiva da morte iminente, Job lança este grito
que ele vive com tal intensidade que gostaria que ficasse gravado para sempre:
“Eu sei que o meu Redentor vive”!
Job não entende o que está a acontecer com ele.
Não percebe os porquês, nada faz sentido…
Mas, acima de tudo isso está a confiança que brota de uma relação!...
A tua relação com Deus é o motor, e a grelha de leitura da tua vida?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 26 (27), 1.4.7 e 8b e 9a.13-14
Refrão: Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos
vivos.
Ou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é o protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo? Refrão

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mt 11, 25-30)

……………………………………………………

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor. Refrão

2. LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA
CORÍNTIOS (2 Cor 4, 14 – 5, 1)

DO APÓSTOLO

De facto, “o homem exterior vai-se arruinando”...
Mas quem tem uma visão cristã da vida, quem percebe que não tem aqui morada
permanente e vive da esperança de que “Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus e nos levará para junto d’Ele”, esse procura acima de tudo “olhar para as coisas invisíveis” e vai seguramente experimentando a alegria de perceber que “o homem interior vai-se renovando de dia para
dia”...
Onde é que tens o teu olhar fixo? Nas coisas visíveis ou nas invisíveis?

SÃO PAULO

AOS

Como sabemos, irmãos, Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também
nos há-de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto d’Ele.
Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos para glória
de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para
dia. Porque a ligeira aflição dum momento prepara-nos, para além de
toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as
coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta
tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos Céus
uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos
homens.

Palavra do Senhor.

«As coisas visíveis são passageiras; as invisíveis são eternas»
Depois do crescimento bem visível que faz de cada homem um adulto e do tempo em
que parece que continuamos iguais, chega sempre a altura em que fazemos a experiência da decadência: percebemos que já não temos as mesmas forças, a mesma
capacidade de trabalho, a mesma energia física, a mesma disponibilidade e agilidade
mental...

SEGUNDO

SÃO MATEUS

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu
e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e
as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi
do teu agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho
senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o
Filho o quiser revelar. Vinde a Mim, todos os que andais cansados e
oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
Mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é
leve».

«Vinde a Mim… Eu vos aliviarei»
O drama maior da nossa condição humana nem é o cansaço, a opressão, o mal
que experimentamos…
É termos bem diante de nós a oferta de um Caminho de salvação e não darmos
por isso!
É fácil perceber porquê. É que as situações extremas de
sofrimento fazem com que nos fechemos sobre nós próprios
e não tenhamos olhos para mais nada senão para a intensidade negativa do que estamos a viver.
Mesmo quando procuramos viver com fé esses momentos,
fazemo-lo quase sempre demasiado marcados pelo que
estamos a viver (e, por isso mesmo, mais a lamentar-nos e
a pedir do que a contemplar) e com pouca disponibilidade
interior para escutar a novidade que Deus nos propõe… É natural que assim seja.
Mas é importante perceber que o convite de Jesus é outro: “Vinde a Mim!...”
E ninguém pode ir até Ele sem ficar “cego” por Ele e esquecido de si...
Com que intensidade buscas o Senhor e procuras ir até Ele?

