♫ 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.
♦ Ressuscitou, Ressuscitou, 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.
♦ A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós. Por ela entra-

mos, por ela entramos na vida e na comunhão com Deus.

♫ 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!

1. LEITURA

DOS

ACTOS

DOS

APÓSTOLOS (Act 14, 21b-27)

Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia.
Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, «porque – diziam eles – temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus». Estabeleceram anciãos em cada
Igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado. Atravessaram
então a Pisídia e chegaram à Panfília; depois, anunciaram a palavra em
Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram para Antioquia, de onde
tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra que acabavam
de realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram tudo o que Deus
fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé.
Palavra do Senhor.

«Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha feito com eles»
Nos Actos dos Apóstolos sente-se o pulsar da vida da Igreja nascente.
Percebemos o ambiente de alegria e de missão que era vivido por todos - tanto os
que partiam, como os que ficavam. E é com naturalidade que os vemos a partilhar
as maravilhas do que vai acontecendo nas suas vidas...
Tudo é vivido por eles a partir de Deus e para Deus.
O Espírito de Deus é uma presença quase palpável a conduzir a sua vida.
Fazem escolhas, tomam decisões… mas tudo “depois de terem feito orações
acompanhadas de jejum”…
Porque têm uma certeza: tudo o que fazem é feito por Deus, servindo-Se deles.
Vives a tua vida como algo que Deus constrói contigo? É a Ele que consultas
em primeiro lugar? Partilhas com a Igreja o que Deus faz contigo e por ti?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 144, 8-13ab
Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Refrão
………………………………………………………………..
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. Refrão

2. LEITURA

DO

LIVRO DO APOCALIPSE (Ap 21, 1-5a)

Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a
primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também a
cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do Céu, da
presença de Deus, bela como noiva adornada para o
seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia:
«Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens: eles serão o seu povo e o próprio
Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará
todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais haverá
morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque o
mundo antigo desapareceu». Disse então Aquele que
estava sentado no trono: «Vou renovar todas as coisas».

Palavra do Senhor.

«Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos»
A experiência da fé é, já hoje, a experiência feliz do encontro com Deus.
Um Deus que vamos aprendendo a conhecer cada vez melhor.
E que Se nos vai revelando como a nossa verdade mais profunda:
n’Ele encontramos resposta para tudo o que em nós é sede de Vida autêntica;
n’Ele encontramos a serenidade e a paz;
n’Ele encontramos o fim de tudo o que hoje é experiência de limitação, de dor e de
vazio: “Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos”…
A plenitude da Vida é feita da plenitude do Amor, da relação, do viver em Deus:

“Deus habitará com os homens: eles serão o seu povo e o próprio Deus, no meio
deles, será o seu Deus”.
Este é o novo Céu e a nova Terra, que dá sentido ao que hoje somos e que faz
crescer em nós o desejo de caminhar cada vez mais decididamente para Deus!...
Qual a tua alegria maior? O encontro com Deus? É isso que já hoje procuras
acima de tudo, e que vives na esperança de um dia possuir em plenitude?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Jo 13, 31-33a.34-35)

SEGUNDO

SÃO JOÃO

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se
Deus foi glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em Si mesmo e
glorificá-l’O-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda
estou convosco. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos
outros. Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros».

Palavra da salvação.

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros»
Tudo o que Jesus tinha para nos ensinar resumiu-o neste mandamento, a que chamou novo: “Como Eu vos amei, amai-vos uns aos outros”.
A novidade não está no apelo ao Amor.
Mas na medida que Jesus nos propõe: amar como Ele!
Ser cristão é conhecer este Amor único de Jesus, deixar-se seduzir pela Sua grandeza e fazer d’Ele a grande meta da nossa vida.
Percebendo que a glorificação de Jesus acontece no momento supremo da sua
vida quando Ele, na Cruz, se entrega totalmente ao Pai.
Não se pode ser cristão autêntico sem uma adesão plena de coração ao projecto
de vida e de Amor que Jesus nos propõe.
Com a consciência de que o Amor glorificado é sempre um Amor crucificado!
Um Amor assim só está ao alcance de Jesus.
E daqueles a quem Ele dá o seu Espírito.
É o que acontece no nosso Baptismo.
É só aí que esse Amor só se torna realidade em nós pelo dom do Espírito Santo,
que Jesus dá a todos os que O querem seguir.
Amar como Jesus ama é já o teu grande tesouro?
Que zonas da tua vida precisam de ser, ainda, evangelizadas?

