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♫ ENTRADA:
Deus vive na Sua morada santa,
Ele prepara uma casa para o pobre,
É a força e o vigor do Seu povo,
É a força e o vigor do Seu povo.

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Como é admirável, Senhor, a vossa bondade!
À sombra das vossas asas se refugiam os homens.
À sombra das vossas asas se refugiam os homens.

♫ COMUNHÃO:
Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.
Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.

♫ PÓS 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.

♫ FINAL:
Glória da humanidade,
Rainha da Igreja,
gloriosa Mãe de Cristo.

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
1. LEITURA

DO

LIVRO DO LEVÍTICO (Lev 13, 1-2.44-46)

O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: «Quando um homem tiver
na sua pele algum tumor, impigem ou mancha esbranquiçada, que possa
transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou
a algum dos sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada
usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao
bigode e gritará: ‘Impuro, impuro!’. Todo o tempo que lhe durar a lepra,
deve considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora
do acampamento».

Palavra do Senhor.

«O leproso deverá morar à parte, fora do acampamento»
A lepra, como doença incurável e altamente contagiosa, obrigava a Comunidade a
um conjunto de medidas de prevenção e defesa que passavam pela marginalização do leproso. Era uma obrigação de saúde pública, assumida como tal pela
Comunidade e pelos próprios doentes.
A Comunidade continuava a preocupar-se com eles e cuidava deles, mas não
podia permitir o contacto… Não havia alternativa, diríamos hoje...
A partir de Jesus Cristo, há sempre alternativa!
Porque a vida é compreendida num horizonte muito mais vasto do que a existência
presente.
E porque o Amor que vence a morte, exige o dom total de nós mesmos, da própria
vida biológica, se for caso disso…
Com que medida vives o amor dos irmãos? Com a inteireza própria de Deus?

Vivermos polarizados pelos outros, atentos às suas necessidades mais profundas,
unicamente preocupados em ser, na sua vida, a expressão do olhar e do Amor
com que Deus os ama.
É isso que significa sermos imitadores de Cristo.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11
Refrão: Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio.
Vós me envolveis na alegria da salvação.
ou: Sois o meu refúgio, Senhor;
dai-me a alegria da vossa salvação.

Imitar Cristo é o objectivo primeiro da tua vida?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 1, 40-45)

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano. Refrão

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e
suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-me». Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te
ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho». Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a
divulgar o que acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham
ter com Ele de toda a parte.

Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado. Refrão
Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos,
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor,
exultai, vós todos os que sois rectos de coração. Refrão

Palavra da salvação.

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA
CORÍNTIOS (1 Cor 10, 31 – 11, 1)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei
tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo
nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu,
que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio
interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo.

Palavra do Senhor.

«Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo»
Aprender com Jesus a ser filho.
É essa a meta da nossa vida, que não tem outro sentido senão o de uma vida que
é de Deus e para Deus...
Imitar Jesus Cristo é viver em constante e plena dependência do Pai, em escuta e
obediência permanentes, fazendo tudo e sempre única e exclusivamente “para glória de Deus”.
E isso significa, na relação com os outros, servir.
Não buscar o próprio interesse.

«A lepra deixou-o e ele ficou limpo»
Jesus veio ao meio de nós para nos dar a Vida
de Deus…
Tudo o que é sonho de Vida em nós encontra
n’Ele a sua realização e, ao mesmo tempo, é
também infinitamente excedido...
A cura física, é apenas um sinal, uma pequena
amostra dessa plenitude de Vida que, em Jesus,
nos é oferecida…
As curas que Jesus realiza são sinal da compaixão que todos Lhe merecemos. E
da profunda vontade que Ele tem de partilhar connosco a Sua Vida, essa Vida em
abundância de que Ele um dia falou aos Seus discípulos…
Há uma condição indispensável para que Jesus possa tornar realidade o Seu desejo: a nossa fé!
Não há ninguém que se aproxime de Jesus com a certeza de que Ele tem poder
para nos curar e Lhe diga: “Senhor, se quiseres podes curar-me”, que não ouça da
parte d’Ele esta resposta: “Quero, fica curado!”
Mesmo que essa cura não aconteça da maneira como a imaginávamos...
Que realidades da tua vida necessitam mais da cura que vem de Jesus?

