
 
 

 

 

♫ ENTRADA:   

Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. 

O vosso rosto não será confundido,  

o vosso rosto não será confundido. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   

Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça,  
 porque serão saciados. 

 

♫ 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! 
 

♦ Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 

 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 
 

♫ PÓS COMUNHÃO:    

♦ Bendito, bendito sejas, Cristo, meu Senhor, pela Eucaristia. 

 És força no caminhar, Luz no entardecer, Estrela que nos guia. 
 

♦ Lembrai-Vos que Vos pertenço terna Mãe, Senhora nossa. 

 Ah guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. 
 

♫ FINAL:    

Avé, Avé, Avé Maria! Avé, Avé, Avé Maria!   

1. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA (Sab 7, 7-11) 
 

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o espírito de sa-
bedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em sua comparação, consi-
derei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois 
todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia e, comparada 
com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e 
a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. 
Com ela me vieram todos os bens e, pelas suas mãos, riquezas inumerá-
veis.  
 

Palavra do Senhor. 

«Considerei a riqueza como nada, em comparação com a sabedoria» 

 

Na busca do que nos faz felizes, pode demorar algum tempo, mas acabamos sempre 
por perceber que o que é decisivo não se situa ao nível dos bens materiais, por muito 
importantes que eles sejam para a nossa sobrevivência… 
É fácil constatar como, a par da riqueza material, pode existir um tremendo e atroz 
vazio interior. E como, pelo contrário, na maior das pobrezas pode acontecer uma 
intensa e verdadeira alegria interior. 
É aqui que entra o elogio da sabedoria, a participação no olhar de Deus sobre a vida. 
Mas não deixa, mesmo assim, de ser complicado afirmar que a amamos mais do que 
a saúde…  
Só vivendo o deslumbramento de a conhecer é que dá para entender! 
 

Deus e a Luz que d’Ele nos vem (a sabedoria) é verdadeiramente o teu tesouro? 
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Refrão: 
 

      ou:  
    

Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando? 
Tende piedade dos vossos servos. Refrão  
 

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Compensai em alegria os dias de aflição, 
os anos em que sentimos a desgraça. Refrão  
    

Manifestai a vossa obra aos vossos servos 
e aos seus filhos a vossa majestade. 
Desça sobre nós a graça do Senhor. 
Confirmai em nosso favor a obra das nossas mãos. Refrão  

2.  LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS (Hebr 4, 12-13)  
 

A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois 
gumes: ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito, das arti-
culações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do 
coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença: tudo está paten-
te e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Vivemos, muitas vezes, imersos na confusão, incapazes de nos entendermos com 
clareza, e percebendo que nada nossa vida é a preto e branco… 
Detectamos a ambiguidade que há em tudo o que fazemos e custa-nos a entender-
mo-nos a nós próprios, discernindo com nitidez, no íntimo do coração, o que é que 
verdadeiramente nos move... 
Jesus, Deus dito em linguagem humana, é a Palavra de Deus por excelência. 
Ele detém o segredo da Vida, do que somos hoje e do que somos chamados a ser. 
Só Ele nos pode ajudar a encontrarmo-nos com a nossa verdade. 
E é por isso que é tão importante buscar a intimidade com Ele! 
 

Com que assiduidade te alimentas da Palavra de Deus? 

�  EVANGELHO N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. MARCOS (Mc 10, 17-30) 
 

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se aproximou 
correndo, ajoelhou diante d’Ele e perguntou- Lhe: «Bom Mestre, que hei-de 
fazer para alcançar a vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me chamas 
bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: Não mates; 
não cometas adultério; não roubes; não levantes falso testemunho; não come-
tas fraudes; honra pai e mãe’». O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso 
tenho eu cumprido desde a juventude». Jesus olhou para ele com simpatia e 
respondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos po-
bres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». Ouvindo estas pala-
vras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. 
Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: «Como será difícil para 
os que têm riquezas entrar no reino de Deus!». Os discípulos ficaram admira-
dos com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como 
é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de 
uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus». Eles admiraram-se ain-
da mais e diziam uns aos outros: «Quem pode então salvar-se?». Fitando ne-
les os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas não a Deus, 
porque a Deus tudo é possível». Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como nós 
deixámos tudo para Te seguir». Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: To-
do aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por 
minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais, já neste 
mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perse-
guições, e, no mundo futuro, a vida eterna».     
 

Palavra da salvação. 

«Vende o que tens e segue-Me»    
 

Um homem correu, apressado, ao encontro de Jesus, pressentindo que talvez en-
contre n’Ele a resposta para aquela sede interior que o habita. 
Não vê claro, mas percebe que para viver em plenitude não lhe basta o cumpri-
mento formal de umas quantas normas morais: falta-lhe mais qualquer coisa… 
Jesus diz-lhe, com toda a clareza, que Deus é o Único que o pode saciar na sua 
busca de bondade e beleza: “Ninguém é bom senão Deus”… E, identificando-se 
com Deus, propõe-lhe que O siga incondicionalmente, com o que isso implica de 
desprendimento total e relativização de tudo o mais: “Vende o que tens e segue-Me”. 
Este homem vai-se embora triste, porque percebe que não é suficientemente livre 
para responder como, no fundo sonhava e queria… 
Os discípulos, com uma consciência renovada da exigência do que Jesus lhes pede, 
ficam também desarmados com o pedido de Jesus: “Quem pode então salvar-se!”? 
Ser cristão é fazer a experiência feliz de experimentar maravilhado a verdade da res-
posta de Jesus: “o que é impossível aos homens é possível a Deus”. 
 

Em que estádio deste caminho de seguimento de Jesus te encontras tu? 


