♫ 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:
♦ É eterna a sua bondade. É eterna a sua bondade. É eterna a

sua bondade.
♦ Em Vós, Senhor, está a fonte da vida.

Na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz.

♫ COMUNHÃO:
A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós.
Por ela entramos, por ela entramos
na vida e na comunhão com Deus.

♫ PÓS COMUNHÃO:
Saboreai como é bom O Pão que vem de Deus Pai!
No coração do seu Filho o Seu Amor saboreai!
No coração do seu Filho o Seu Amor saboreai!

♫ FINAL:
♦ Feliz o povo que sabe aclamar-Vos,

que sabe aclamar-Vos, Senhor,
e caminha à luz do vosso rosto, à luz do vosso rosto.
♦ Abri de par em par as portas a Cristo

Abri as portas ao Redentor.

1. LEITURA

DO

LIVRO DOS NÚMEROS (Num 11, 25-29)

Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma
parte do Espírito que estava nele e fê-lo poisar sobre setenta anciãos do
povo. Logo que o Espírito poisou sobre eles, começaram a profetizar; mas
não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento dois homens:
um deles chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito poisou também
sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda; e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem
correu a dizê-lo a Moisés: «Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento». Então Josué, filho de Nun, que estava ao serviço de Moisés desde
a juventude, tomou a palavra e disse: «Moisés, meu senhor, proíbe-os».
Moisés, porém, respondeu-lhe: «Estás com ciúmes por causa de mim?
Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles!».

Palavra do Senhor.

«Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta!»
Deus está presente no mundo através de cada um de nós…
E a Igreja é essencial para que essa presença de Deus seja real hoje, na forma
como Deus q uer estar presente, a partir de dentro da humanidade.
A Igreja não é apenas uma realidade muito importante, mas em última análise dispensável, facultativa…
A Salvação de Deus só é hoje oferecida ao mundo porque há Igreja.
Mas isso não significa que Deus fique prisioneiro, na Sua acção, das fronteiras
visíveis da Igreja…

O Espírito sopra onde quer e como quer…
Temos é de aprender a olhar uns para os outros e a perceber neles esta Presença,
esta conversa que Deus quer estabelecer com cada um de nós.
Tens o coração aberto à correcção fraterna, exercendo-a e recebendo-a?

A verdade da Vida é o dom!
E, por isso, a ironia maior é sempre descobrir, às vezes tarde demais, que “as nossas riquezas estão apodrecidas” e que tudo o que entretanto acumulámos passou
ao lado do essencial!!!
A que dás mais valor na tua vida?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 18 (19), 8.10.12-13.14
Refrão: Os preceitos do Senhor alegram o coração.
A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes,
dão a sabedoria aos simples. Refrão
O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos. Refrão
Embora o vosso servo se deixe guiar por eles
e os observe com cuidado,
quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros?
Purificai-me dos que me são ocultos. Refrão

2. LEITURA

DA

EPÍSTOLA

DE

SÃO TIAGO (Tg 5, 1-6)

Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por causa das desgraças que vão
cair sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão
comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua
ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo.
Acumulastes tesouros no fim dos tempos. Privastes do salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama; e os brados dos
ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levastes na terra
uma vida regalada e libertina, cevastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo e ele não vos resiste.

Palavra do Senhor.

«As vossas riquezas estão apodrecidas»
O mundo da natureza é um mundo a que preside a lógica da sobrevivência e que
está naturalmente centrado sobre si mesmo…
É um mundo egocêntrico, que busca acima de tudo a sua realização individual e só
pensa em acumular bens e riquezas e que, quando olha para os outros, só vê alguém que existe para o fazer feliz…
Mas a verdade da Vida, a verdade do que somos não é isso.

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 9, 38-43.45.47-48)

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele
não anda connosco». Jesus respondeu: «Não o proibais; porque ninguém
pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de Mim. Quem
não é contra nós é por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se
alguém escandalizar algum destes pequeninos que crêem em Mim, melhor
seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um
jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo,
corta-a; porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e
ir para a Geena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o; porque é melhor entrar coxo na vida do que ter
os dois pés e ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião
de escândalo, deita-o fora; porque é melhor entrar no reino de Deus só com
um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na Geena, onde o verme
não morre e o fogo nunca se apaga».

Palavra da salvação.

«Quem não é contra nós é por nós. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a»
O que conta não são os rótulos.
Não é saber se o outro pertence, ou não, ao nosso grupo.
Porque “quem não é contra nós é por nós”...
O que conta são as obras.
Quem diz que é d’Ele e não faz as obras d’Ele, é mentiroso!
Ser verdadeiro discípulo de Jesus é um projecto para a vida toda.
É uma luta constante feita de muitas vitórias sobre nós próprios, mas também de
muitos fracassos.
E é por isso que é tao importante a fidelidade, a capacidade de nos levantarmos
sempre, porque contamos com um Deus que faz caminho connosco.
A fidelidade não é perfeição adquirida já de uma vez por todas, mas antes capacidade de acreditar sempre no amor de Deus por cada um de nós e nos impossíveis
que Ele é capaz de fazer acontecer na nossa vida.
O que é que estás a precisar de cortar na tua vida?

