
 

 

♪ 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:   
Ouvi, Senhor, as minhas palavras, 
Atendei o meu clamor. 
Escutai as minhas súplicas, meu Rei e Senhor. 

 

♪ COMUNHÃO:    
♦ Saboreai como é bom O Pão que vem de Deus Pai!  

No coração de seu Filho Seu Amor saboreai!  
No coração de seu Filho Seu Amor saboreai! 

 

♦ O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 
O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 

 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
Cremos em Vós, ó Deus, cremos em Vós. 
Ó Pai que estais nos céus, olhai por nós. 
Chegue até Vós, ó Deus, a nossa humilde voz. 
Cremos em Vós, ó Deus, cremos em Vós. 

 

♪ FINAL:    
A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós. Por ela entramos,  
por ela entramos na vida e na comunhão com Deus. 

1. 
 

«Estabelecerei uma aliança nova e não mais recordarei 
os seus pecados»  

 

Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com 
a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança 
nova. Não será como a aliança que firmei com os 
seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os 
tirar da terra do Egipto, aliança que eles violaram, 
embora Eu tivesse domínio sobre eles, diz o Se-
nhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa 
de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: Hei-de im-
primir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-
la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles se-
rão o meu povo. Já não terão de se instruir uns aos 
outros, nem de dizer cada um a seu irmão: 
«Aprendei a conhecer o Senhor». Todos eles Me 
conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o 
Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não 
mais recordarei as suas faltas.   
 

Palavra do Senhor. 

 

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.   
 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, 
      pela vossa bondade, 
pela vossa grande misericórdia, 
      apagai os meus pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. Refrão   
    
 

Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito  
      de santidade. Refrão   
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2. LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS (Hebr 5, 7-9) 
 

«Aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação eterna»   

 

Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes 
clamores e lágrimas, Àquele que O podia livrar da morte e foi atendido 
por causa da sua piedade. Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no 
sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se para todos os que 
Lhe obedecem causa de salvação eterna. 
 

Palavra do Senhor. 

� EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
(Jo 12, 20-33) 

 

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto» 
 

Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar 
nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-   
-lhe este pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a 
André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: 
«Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, 
em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica 
só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e 
quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se 
alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também 
o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha 
alma está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas 
por causa disto é que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome». 
Veio então do Céu uma voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorifi-
cá-l’O». A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. 
Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não foi 
por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a 
hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser ex-
pulso o príncipe deste mundo. E quando Eu for elevado da terra, atrairei 
todos a Mim». Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer.    
 

Palavra da salvação. 

 

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação 
e sustentai-me com espírito generoso. 
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos 
e os transviados hão-de voltar para Vós. Refrão   

 

Mesmo que não tenhas uma consciência muito clara disso, o desejo de ver 
Jesus é o verdadeiro motor da tua vida. É daí que vem aquela força, aquela 
capacidade de reagir, de acreditar que as coisas podem ser diferentes, a 
esperança… 
Pede a Jesus que Se te mostre e pede a outros que te ajudem a procurá-l’O. 
 

 

Procura perceber aquelas situações da tua vida onde te está a ser mais di)-

cil viver o amor que é serviço, que é entrega inteira aos outros... 

Quem são os que precisam mais da tua presença gratuita nas suas vidas? 

“Nós queríamos ver Jesus”. 
No coração de cada homem habita o desejo de ver Jesus. 
Não é uma mera curiosidade. 
É a certeza de que somos d’Ele, a certeza de que é Ele que detém a nossa Verda-
de, de que só nos entenderemos verdadeiramente a nós próprios depois de con-
templarmos Aquele em Quem fomos criados, Aquele que é, por assim dizer, o nos-
so “molde”… 
Nem sempre este desejo de ver Jesus é conscientemente percebido como tal. 
Muitas vezes procuramo-l’O sem o saber. 
À semelhança do que nos contava Santo Agostinho, procuramos longe o que está 
perto, procuramos fora o que está dentro e, entusiasmados com a beleza das cria-
turas, não somos capazes de ver Aquele donde elas brotam... 
Mas quando, pela fé, já nos cruzámos com Jesus e começámos a levantar o véu 
que nos esconde o Seu rosto, não podemos deixar de viver dessa saudade/
esperança de O vermos tal como Ele é... 
Mesmo quando, ao fim de tanto esforço, desanimamos com a aridez e dificuldades 
do caminho, e começamos a descrer da possibilidade de isso vir a acontecer... 
A Páscoa revela-nos o segredo da vida que torna possível ver Jesus: é um segredo 
inscrito em tudo, até na própria natureza. Tal como o grão de trigo lançado à terra 
precisa de morrer para dar muito fruto, também nós só conseguimos ver Jesus, 
descobrindo a verdade da Sua vida e da Vida que Ele nos propõe, quando acolhe-
mos a vida como um dom e a vivemos dessa maneira, numa entrega total e inteira 
aos outros, sem condições nem reservas. 
 

Vives ao ritmo do segredo da Páscoa, do dom, da morte que é fonte de vida?  


