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♦ ENTRADA:   
Tudo o que vive louve o Senhor 
E que o respirar seja um louvor a Deus 
Que nenhum ser vivo fique sem cantar 
ao Deus da Vida, ao Deus da Paz. 

 

♦ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Senhor, a ti me entrego, 
com todo o coração. 
Eu nunca fui tão sincero, 
não sei mais o que fazer, 
sem ti eu não sei viver. 
Ouve a minha oração, 
Senhor, dá-me a tua mão. 

 

♦ COMUNHÃO:    
O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. 
Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. (2x)  

 

♦ PÓS-COMUNHÃO:    
Maravilhas fez em mim  E o santo e poderoso 
Minha alma canta de gozo  Espera hoje por meu sim 
Pois na minha pequenez  Minha alma canta de gozo 
Se detiveram seus olhos. Maravilhas fez em mim. 

 

♦ FINAL:    
E a vida não vai parar, 
Vai como vento, 
Tens tudo a dar 
Não percas tempo. 
Podes saber, que vais chegar 
Onde Deus te levar. 

1. LEITURA DA PROFECIA DE ZACARIAS (Zac 12, 10-11; 13, 1) 
 

Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e os habitantes de Jeru-
salém derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para 
Mim, a quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho 
único, chorarão como se chora o primogénito. Naquele dia, haverá 
grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon, na planí-
cie de Megido. Naquele dia, jorrará uma nascente para a casa de David e 
para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza».  
 

Palavra do Senhor. 

«Voltarão os olhos para aquele a quem trespassaram» (Jo 19, 37)    

 

A vida corre sem que muitas vezes (demasiadas…) demos por isso. 
Normalmente, é preciso um acontecimento bastante forte para mexer connosco e 
nos acordar, ajudando-nos a fazer as perguntas essenciais, embora esquecidas, 

sobre o sentido do que somos... 
É nessas alturas que somos confrontados com a nossa verdade 
e nos apercebemos do vazio que resta de uma vida entretida… 
O confronto com o desperdício do passado traz sempre consigo 
o sabor amargo da desilusão connosco próprios. 
Mas também tem a virtude de nos deixar virados para o futuro, 
incapazes de desviar o olhar d’Aquele que trespassámos… 
E com a certeza de que há um Amor que nos olha com Perdão! 

 

Vives a vida com o olhar fixo em Jesus? 
Com que generosidade Lhe estás a responder? 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 62 (63), 2-6.8-9  
 

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.  
 (A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.)  

    

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água. Refrão  
    

Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida: 
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores. Refrão  
    

Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. Refrão  
 

Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas. 
Unido a Vós estou, Senhor, 
a vossa mão me serve de amparo. Refrão  

2.  
 

Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque 
todos vós, que fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. 
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem 
mulher; todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cris-
to, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. 
 

Palavra do Senhor. 

«Todos vós que recebestes o baptismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo» 
 

A maior parte de nós foi baptizado quando era ainda criança. 
O que quer dizer que o nosso crescimento como cristãos, aconteceu 
ao ritmo do nosso crescimento humano. 
Isso significa que, por um lado, o Espírito Santo pôde moldar a nossa 
identidade logo desde o início da nossa vida. 
Mas, por outro lado, mostra também como é moroso e complexo todo 
esse processo, em que criação e nova criação se misturam e em que 

a natureza é constantemente chamada a transcender-se. 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS  
(Lc 9, 18-24) 

 

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. En-
tão perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?». Eles res-
ponderam: «Uns, dizem que és João Baptista; outros, que és Elias; e 
outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes Je-
sus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a palavra e respon-
deu: «És o Messias de Deus». Ele, porém, proibiu-lhes severamente de 
o dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: «O Filho do homem tem de 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes 
e pelos escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia». Depois, 
dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser sal-
var a sua vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha 
causa, salvá-la-á».    
 

Palavra da salvação. 

«És o Messias de Deus. O Filho do homem tem de sofrer muito»    
 

Havia muitas opiniões a respeito de Jesus. 
S. Lucas deixou-nos registadas algumas que eram voz corrente (talvez as mais elo-
giosas e que tinham em comum a consideração de Jesus como um homem de Deus). 
Mas Jesus estava interessado sobretudo em saber o que pensavam d’Ele aqueles 
que Ele tinha escolhido para andarem mais de perto consigo, aqueles que O co-
nheciam melhor e a quem Ele quisera revelar a Sua verdade mais íntima. 
A resposta de Pedro à pergunta directa de Jesus “Quem dizeis vós que Eu 
sou?” (a mesma pergunta que Jesus faz hoje a cada um de nós…), representa já 
um salto qualitativo relativamente às opiniões dos outros: para eles, Jesus já não é 
apenas um homem de Deus, mas o próprio Messias há tanto tempo esperado! 
Mas o Evangelho, escrito depois da ressurreição de Jesus, revela como era ainda 
curto o entendimento que os discípulos tinham do que significava ser o Messias: a 
Paixão, o segredo do Evangelho, era ainda algo de absolutamente impensável!... 
 

Que significa para ti dizer que Jesus é o Messias? 
Que implicações é que isso traz para a tua vida? 

Ser revestido de Cristo é vestir o coração com outros sentimentos, outros critérios 
de vida, outros valores, outras referências bem diferentes daquelas que a simples 
natureza nos dá. 
 

Como se traduz, no concreto da tua vida, a tua união com Cristo? 


