♫ ENTRADA:
Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo.
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
♦ Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
♦ Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz.

Minha vida e minha luz, minha vida e minha luz.

♫ 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!

♫ PÓS COMUNHÃO:
♦ Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira,

Tu és a luz que ilumina a minha vida.
♦ 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:
Povo teu somos, ó Senhor, Pois Tu nos libertaste
Pela palavra e pelo amor Com que nos resgataste.
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PRIMEIRO LIVRO DOS REIS (1 Reis 17, 17-24)

Naqueles dias, caiu doente o filho da viúva de Sarepta e a enfermidade foi
tão grave que ele morreu. Então a mãe disse a Elias: «Que tens tu a ver
comigo, homem de Deus? Vieste a minha casa lembrar-me os meus pecados e causar a morte do meu filho?». Elias respondeu-lhe: «Dá-me o teu
filho». Tomando-o dos braços da mãe, levou-o ao quarto de cima, onde
dormia, e deitou-o no seu próprio leito. Depois invocou o Senhor, dizendo: «Senhor, meu Deus, quereis ser também rigoroso para com esta viúva, que me hospeda em sua casa, a ponto de fazerdes morrer o seu filho?». Elias estendeu-se três vezes sobre o menino e clamou de novo ao
Senhor: «Senhor, meu Deus, fazei que a alma deste menino volte a entrar
nele». O Senhor escutou a voz de Elias: a alma do menino voltou a entrar
nele e o menino recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu do quarto para dentro da casa e entregou-o à mãe, dizendo: «Aqui tens o teu filho
vivo». Então a mulher exclamou: «Agora vejo que és um homem de Deus
e que se encontra verdadeiramente nos teus lábios a palavra do Senhor».

Palavra do Senhor.

«Aqui tens o teu filho vivo»
Na mentalidade bíblica, a doença, a morte, são consequência do pecado.
Entender isto à letra levava a que se procurasse sempre um pecado em concreto
para explicar os males de que cada um padecia. Quando não se encontrava um
pecado pessoal que o justificasse, havia sempre o recurso ao dinamismo de solidariedade que está patente na nossa condição humana, para o bem e para o mal…
Para aquela viúva, a morte do seu filho só podia ser consequência do seu pecado.

Mas Deus é misericórdia! E revela-se como um Deus que não quer outra coisa,
senão partilhar connosco a Sua vida. Através de Elias, devolve àquela mulher o
seu filho, fazendo-nos perceber a todos, simbolicamente, que há uma Vida que se
esconde no coração desta vida que conhecemos e que a transcende infinitamente.
Sempre que olhamos para a vida não podemos deixar de ver essa Vida que ainda
não possuímos definitivamente, mas é já Promessa a acontecer!...
Que Vida buscas no encontro com o Senhor?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b
Refrão: Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes.
Eu Vos glorifico, Senhor.
Ou: Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me para não descer ao túmulo. Refrão
……………………………………………………………………………

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,
Senhor, sede vós o meu auxílio.
Vós convertestes em júbilo o meu pranto:

2.
Quero que saibais, irmãos: O Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem,
mas por uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar do meu
proceder outrora no judaísmo e como perseguia terrivelmente a Igreja de
Deus e procurava destrui-la. Fazia mais progressos no judaísmo do que
muitos dos meus compatriotas da mesma idade, por ser extremamente
zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Aquele que me destinou
desde o seio materno e me chamou pela sua graça, Se dignou revelar em
mim o seu Filho para que eu O anunciasse aos gentios, decididamente
não consultei a carne e o sangue, nem subi a Jerusalém para ir ter com os
que foram Apóstolos antes de mim; mas retirei-me para a Arábia e depois
voltei novamente a Damasco. Três anos mais tarde, subi a Jerusalém para
ir conhecer Pedro e fiquei junto dele quinze dias. Não vi mais nenhum
dos Apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor.
Palavra do Senhor.

Podemos viver a vida sem a percebermos…
Apesar de descobrirmos e percebermos em nós sedes de Vida que não sabemos
nomear, muitas vezes não a sabemos ver em toda a sua profundidade, na beleza e
no mistério que ela encerra.
Até que há um momento em que, inexplicavelmente, o toque de Deus acontece.
As vendas que nos impediam de ver caem.
E admiramo-nos connosco próprios: como era possível andarmos tão cegos???
Tudo se torna para nós tão claro que, como Paulo, não precisamos de outros apoios e seguranças, a não ser a certeza de sermos amados, escolhidos e enviados…
E apodera-se de nós uma força irresistível que passa a conduzir a nossa vida!
Percebes-te chamado, amado, escolhido e enviado por Deus?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Lc 7, 11-17)

SEGUNDO

SÃO LUCAS

Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim; iam
com Ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à
porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe,
que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor
compadeceu-Se dela e disse-lhe: «Não chores». Jesus aproximou-Se e
tocou no caixão; e os que o transportavam pararam. Disse Jesus:
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». O morto sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam
glória a Deus, dizendo: «Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus visitou o seu povo». E a fama deste acontecimento espalhou-se
por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.
Palavra da salvação.

«Jovem, Eu te digo: levanta-te»
Há dias em que nos doem mais os nossos limites e as nossas falhas,
em que chocamos com eles e percebemos que não há como fugir-lhes…
Se estivermos atentos e não nos fecharmos no nosso sofrimento ouviremos a voz
clara de Jesus a dizer-nos: “Eu te ordeno: Levanta-te!”
Porque é sempre isso que o Senhor nos repete, todos os dias e a toda a hora.
Até quando, entretidos com uma vida de “mais ou menos” não nos damos conta de
que precisamos mesmo de nos levantarmos, porque há horizontes de plenitude de
Vida de que nem desconfiamos que Ele tem, desde sempre, preparados para nós.
Em que situações da tua vida estás a precisar de ouvir com clareza e nitidez
este convite de Jesus: “Levanta-te”?

