
 
 

 

♫ 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:   

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:    

O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 

O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 
 

♫ PÓS COMUNHÃO:    

Quem quiser ser grande no meio de vós, 

Seja vosso servo, diz o Senhor. 

Quem se humilha será exaltado. Aleluia! 
 

♫ FINAL:    

♦ A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós. 
 Por ela entramos, por ela entramos na vida e na comu-

nhão com Deus. 
 

♦ Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade. 

 Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade. 

1. LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS (Is 53, 10-11) 
 

Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas, se ofere-
cer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência dura-
doira, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. 
Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. 
O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniqui-
dades.  
 

Palavra do Senhor. 

«Se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência 
duradoira» 

 

O sofrimento é o maior drama da nossa história individual e colectiva. 
Tem sempre qualquer coisa de absurdo, particularmente intenso naquele sofrimen-
to em que não se percebe qualquer nexo de causalidade entre as 
situações que vivemos e o exercício da nossa liberdade (e da res-
ponsabilidade que daí advém)... 
A grande resposta que Deus nos dá para o mistério do sofrimento, 
inerente à nossa condição humana, começa por ser uma resposta de 
vida: em Jesus, Deus assume-o e vive-o também… 
E depois diz-nos que o sofrimento pode ser libertador, fonte de Vida, 
e não o absurdo com que a natureza inevitavelmente o vê, sempre 
que é confrontada com ele... 
 

Como encaras e vives o sofrimento? É fonte de Vida? 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.21   
 

Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia: 
 que ela venha sobre nós.  
 

      ou: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós 
esperamos, Senhor.  
    

A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão  
………………………………………………………... 
  

A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. Refrão  

2.  LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS (Hebr 4, 14-16)  
 

Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus, Jesus, Fi-
lho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, 
nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas 
fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa seme-
lhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono 
da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um 
auxílio oportuno. 
 

Palavra do Senhor. 

«Vamos cheios de confiança ao trono da graça» 
 

Atravessamos a vida em busca de nós próprios, da nossa verdade, a única que nos 
pode saciar... 
O cristão é aquele que tem à sua disposição um tesouro, chamado fé, que o ajuda 
a percorrer esse caminho, porque o ilumina e lhe dá força. 
Vivemos essa busca comum a todos os homens no contexto de uma relação, de 
um encontro com Alguém que caminha connosco e nos vai revelando a Verdade e 
a Vida que nos sacia o coração... 
Para lá de todas as dúvidas, incompreensões, cansaços, fracassos, feridas…  
sabemos que há um Deus de misericórdia que dá tudo por nós e, por isso, “vamos 
cheios de confiantes ao trono da graça”! 
 

Na tua vida, a última palavra é sempre a da confiança em Deus? 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
(Mc 10, 35-45) 

 

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de 
Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos que nos faças o que Te 
vamos pedir». Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?». Eles 
responderam: «Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua 
direita e outro à tua esquerda». Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pe-
dis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo com 
que Eu vou ser baptizado?». Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então 
Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis baptiza-
dos com o baptismo com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à mi-
nha direita ou à minha esquerda não Me pertence a Mim concedê-lo; é 
para aqueles a quem está reservado». Os outros dez, ouvindo isto, co-
meçaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse--
lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exer-
cem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu po-
der. Não deve ser assim entre vós: quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será 
escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida pela redenção de todos».     
 

Palavra da salvação. 

«O Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos»    
 

A natureza, no imediato, começa sempre por buscar o poder, a grandeza, a beleza, a 
riqueza...  
Jesus fala-nos de outros critérios, referências e valores, completamente diferentes e 
incompreensíveis… 
É outra lógica de vida, onde pontuam valores como o serviço, o dom: 
”quem quiser entre vós ser o primeiro, será o escravo de todos”! 
A novidade é de tal maneira grande que, num primeiro momento, 
somos tentados a pormo-nos de fora. 
Não porque essa novidade não nos atraia, mas porque nos acha-
mos absolutamente incapazes de a viver. 
Ser cristão é perceber que há um Deus de misericórdia que faz caminho connosco, 
que quer partilhar connosco o segredo da Vida e que, da nossa parte, só pede o 
desejo de O acolher. 
O resto é com Ele. 
Porque é Ele que torna possível o que aos homens é impossível…. 
 

O que é que te faz correr? 


