
 

 

 

♫ ENTRADA:   
Cantai ao Senhor um cântico novo 

Porque o Senhor fez maravilhas. 

Revelou a sua justiça às nações. Aleluia. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
O Senhor ressuscitou  

E fez brilhar sobre nós a Sua luz, 

Ele que nos remiu com o Seu sangue.  

O Senhor ressuscitou. Aleluia!  
 

♫ 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:    
Recebemos do Senhor um Mandamento novo:  

Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou.  

Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. 
 

♫ FINAL:    
♦ Aleluia! Aleluia! Louvor a Vós, ó Cristo!  

Aleluia! Aleluia! 
 

♦ Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou! Aleluia! 

1. LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS (Actos 9, 26-31) 
 

Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos dis-
cípulos. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. 
Então, Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos Apóstolos e contou-lhes 
como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado, e 
como em Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A 
partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza 
no nome do Senhor. Conversava e discutia também com os helenistas, 
mas estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os irmãos le-
varam-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a 
Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se 
e vivendo no temor do Senhor e ia crescendo com a assistência do Espí-
rito Santo».  
 

Palavra do Senhor. 

«Contou-lhes como, no caminho, tinha visto o Senhor»    
 

As reticências da comunidade cristã em acolher Paulo no seu seio são mais do que 
compreensíveis, tendo em conta o seu passado de acérrimo perseguidor dos cris-
tãos. A argumentação de Barnabé em seu favor também vai directa ao essencial, 
quando faz apelo à profunda transformação que se operou na vida de Paulo. 
São duas faces de uma mesma história, de um mesmo caminho… 
E que atestam que, quando o caminho que é a nossa vida é vivido com autentici-
dade, os nossos passos acabam por andar perto da Verdade ou, pelo menos, de 
nos conduzirem até lá: é sempre no caminho que vemos o Senhor!... 
 

Que valores estão a marcar o teu caminho? 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 21 (22), 26b-28.30-32       
 

Refrão: Eu Vos louvo, Senhor, no meio da multidão. 
 Eu Vos louvo, Senhor. Eu Vos louvo, Senhor. 
 

 

      ou: Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos. 
    

Cumprirei a minha promessa 
na presença dos vossos fiéis. 
Os pobres hão-de comer e serão saciados, 
louvarão o Senhor os que O procuram: 
vivam para sempre os seus corações. Refrão  
 

………………………………………………………………… 
 

Para Ele viverá a minha alma, 
há-de servi-l’O a minha descendência. 
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras 
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir: 
«Eis o que fez o Senhor». Refrão 

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO (1 Jo 3, 18-24)  
 

Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e 
em verdade. Deste modo saberemos que somos da verdade e tranquiliza-
remos o nosso coração diante de Deus; porque, se o nosso coração nos 
acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ca-
ríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus 
e receberemos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos, porque cumprimos os seus 
mandamentos e fazemos o que Lhe é agradável. É este o seu mandamen-
to: acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos ou-
tros, como Ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos perma-
nece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espíri-
to que nos concedeu. 
 

Palavra do Senhor. 

«É este o seu mandamento: acreditar e amar»    
 

Acreditar. 
Reconhecer em Jesus a presença de Deus no meio de nós. 
Perceber nessa presença a grandeza infinita do Amor que Deus nos tem. 
Descobrirmo-nos amados acima de tudo o que podemos imaginar, deixarmo-nos 
seduzir por esse Amor e passar a viver ofuscados e atraídos por Ele. 

�  EVANGELHO DE N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. JOÃO (Jo 15, 1-8) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira 
vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e 
não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais 
fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Per-
manecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar 
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se 
não permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se al-
guém permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem 
Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será lança-
do fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos 
ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. 
A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus 
discípulos».   
 

Palavra da salvação. 

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto»    
 

Vivemos muitas vezes divididos entre o desejo de dar fruto e a incapacidade de 
acolher o único caminho que o torna possível: a identificação com Cristo. 
Demoramos muito tempo a perceber que a única vida digna desse nome é aquela 
que encontramos em Jesus e que os frutos que julgamos colher longe d’Ele não 
passam de ilusões... 
Para saborear algo de novo que percebemos, cansados, que o mundo não nos 
pode dar, há que arriscar a novidade de seguir Jesus. 
E aprender a permanecer n’Ele. 
Sobretudo quando não vemos com clareza o caminho a seguir e a fidelidade é a 
única força que nos pode fazer avançar. 
Só então podemos colher, surpresos, a abundância do fruto que sonhámos... 
 

Com que fidelidade permaneces no Senhor? 

E amar. 
Como é próprio de quem encontra no Amor a sua Verdade. 
Como é próprio de quem se percebe amado com tal intensidade que descobre que 
não pode viver de outra maneira senão fazendo da sua vida uma resposta de 
amor, com a grandeza mesma do Amor com que é amado... 
 

Acreditas verdadeiramente no Amor de Deus por ti? 
Fazes d’Ele o centro do teu viver? 


