♪ ENTRADA:
Cristo Jesus, Tu me chamaste, eu Te respondo: "Estou aqui."
Tu me chamaste pelo meu nome,
eu Te respondo: "Estou aqui."

♪ ACTO PENITENCIAL:
Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz,
perdão, Senhor, perdão, Senhor.

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Pão e vinho levamos ao altar,
em Jesus se vão transformar.

♪ COMUNHÃO:
É o meu Corpo, tomai e comei.
É o meu Sangue, tomai e bebei.
Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor.
Ó Senhor, faz-nos viver no teu amor.

♪ PÓS COMUNHÃO:
Graças, Senhor!

♪ FINAL:
Tão perto de mim,
tão perto de mim,
que até eu Lhe posso tocar,
aqui está Jesus.

1. LEITURA

DA PROFECIA DE

EZEQUIEL (Ez 17, 22-24)

Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, Eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo
num monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei e ele
lançará ramos e dará frutos e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra
dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão-de saber que Eu sou o
Senhor; humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta, faço secar a
árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço».

Palavra do Senhor.

«Elevo a árvore modesta»
Sabemos que tudo na nossa vida, para ser verdadeiramente nosso, precisa de ser
acolhido pela nossa liberdade: nada substitui o nosso contributo, o nosso esforço...
E é isso que nos pode fazer esquecer que, ao mesmo tempo, tudo é dom…
Não somos os verdadeiros construtores/criadores seja do que for: somos apenas
gente que aprende a acolher a Vida!
É só esta consciência que nos impede de nos apoderarmos do que não é nosso:
reivindicando para nós o protagonismo que só a Deus pertence.
É por isso que a humildade é a verdadeira medida da santidade, como testemunha
Maria: “A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva”.
Que fazer para cresceres na humildade?

Habitando neste corpo ou saindo dele.
Uma única coisa é certa: pertencemos ao Senhor!

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16
Refrão: É bom louvar-Vos, Senhor.

Viver unido a Jesus é a grande prioridade da tua vida?

É bom louvar o Senhor
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade
e durante a noite a vossa fidelidade. Refrão

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 4, 26-34)

O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano;
plantado na casa do Senhor,
florescerá nos átrios do nosso Deus. Refrão
Mesmo na velhice dará o seu fruto,
cheio de seiva e de vigor,
para proclamar que o Senhor é justo:
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. Refrão

2. LEITURA
RÍNTIOS

DA SEGUNDA EPÍSTOLA
(2 Cor 5, 6-10)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

CO-

Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos
comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o
que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal.

Palavra do Senhor.

«Empenhamo-nos em agradar ao Senhor, quer continuemos a habitar neste
corpo, quer tenhamos de sair dele»
Depois de conhecermos Jesus, depois de percebermos que Ele é a Verdade de
cada um de nós porque n’Ele se cumpre tudo o que o coração do homem anseia,
depois de nos encontrarmos com Jesus e percebermos que Ele está vivo para
sempre, depois de experimentarmos a grandeza do Amor que Ele nos tem e da
Vida que nos espera, então nada mais nos resta senão procurar acima de tudo e
com todas as nossas forças “agradar ao Senhor”!

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de Deus é como um
homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia,
enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na
espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: «A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como
um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas
as sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado, começa a
crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de
tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como
estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em
parábolas; mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos.

Palavra da salvação.

«A menor de todas as sementes torna-se a maior de todas as plantas da horta»
O Reino de Deus, o nosso encontro com Deus, a Vida de Deus a acontecer em
nós, segue a lógica de tudo o que é criado, a lógica
do crescimento. É por isso que o Senhor o compara
tantas vezes a uma semente...
A semente diz-nos muitas coisas.
Começa por nos dizer que o crescimento é muitas
vezes imperceptível: só com o tempo, à distância, é
que conseguimos ter a verdadeira noção da mudança que entretanto aconteceu...
Diz-nos também que há uma força interior, inscrita nela própria, que faz a semente
crescer de forma imparável. Diz-nos ainda que no processo de crescimento cada
coisa tem o seu tempo e o seu lugar e que o fruto, o único critério pelo qual a semente é julgada, só se vê no fim…
Diz-nos, por fim, que os nossos critérios de grandeza são simplistas e ilusórios...
O que é que consideras verdadeiramente grande na tua vida?

