♫ ENTRADA:
Feliz o povo que sabe aclamar-Vos,
que sabe aclamar-Vos, Senhor,
e caminha à luz do Vosso rosto, à luz do Vosso rosto.

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Os vossos corações exultem E cantai com alegria!
Aclamai o Senhor Deus Que vos salva e que vos guia!
Aclamai o Senhor Deus Que vos salva e que vos guia!

♫ COMUNHÃO:
Eu sou o Pão vivo descido do céu.
Quem dele comer viverá eternamente.
Tomai e comei.

♫ PÓS COMUNHÃO:
♦ “Amai, como Eu vos amei!”

A Palavra de Jesus ao impor a Nova Lei,
Tem o peso duma cruz,
Tem o peso duma cruz.
♦ Dona nobis pacem.

♫ FINAL:
Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.
Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.

1. LEITURA

DO

LIVRO DE JEREMIAS (Jer 31, 7-9)

Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria por causa de Jacob,
enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: ‘O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel’. Vou trazê-los das
terras do Norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vêm o cego
e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande
multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e Eu vou
trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei às águas correntes, por
caminho plano em que não tropecem. Porque Eu sou um Pai para Israel
e Efraim é o meu primogénito».

Palavra do Senhor.

«Vou trazer de novo o cego e o coxo entre lágrimas e preces»
Por mais longe que estejamos de Deus, por mais pobre e diminuída que seja a
nossa vida, o nosso Deus não nos larga da mão.
É um Deus que nos “reúne dos confins do mundo”, que traz “o cego e o coxo” e a
todos leva “às águas correntes”, as águas que não estagnam e são sempre fonte
de Vida!
E tudo isto porque Ele é “um Pai para Israel…”
Esta é a maior certeza de que vive um cristão!
A certeza de que Deus é Pai, mesmo quando as vicissitudes da vida insinuam que
Ele se esqueceu de nós...
A esperança e a confiança em Deus estão bem vivas no teu coração?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
ou: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor,
por isso exultamos de alegria.
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e dos nossos lábios cânticos de júbilo. Refrão
Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria. Refrão
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria. Refrão
À ida vão a chorar,
levando as sementes;
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas. Refrão

2. LEITURA

DA

EPÍSTOLA

AOS

HEBREUS (HEBR 5, 1-6)

Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em
favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza; e,
por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu
povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado
por Deus, como Aarão. Assim também, não foi Cristo que tomou para Si
a glória de Se tornar sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe disse: «Tu
és meu Filho, Eu hoje Te gerei», e como disse ainda noutro lugar: «Tu és
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec».

Palavra do Senhor.

«Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec»
Melquisedec é aquele sacerdote que abençoa Abraão.
Ninguém sabe de onde vem: é de Deus, não provém do humano, da natureza...

O sacerdócio de Melquisedec é aquele que ninguém pode atribuir a si próprio.
Nem se recebe por linhagem humana. Vem directamente de Deus.
Ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedec é próprio do Filho de Deus.
O Filho que nada pode por si próprio, o Filho que recebe tudo do Pai, o Filho que
não fala por Si mesmo, mas apenas daquilo que ouviu e viu junto do Pai...
Do Filho só se espera, por isso, a obediência!
Aprender a ser Filho é aprender a ser obediente.
A tua relação com Deus é uma relação de escuta e obediência?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 10, 46-52)

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e
uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de
Nazaré que passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade de mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». Jesus parou
e disse: «Chamai-o». Chamaram então o cego e disseram-lhe:
«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te». O cego atirou fora a
capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.

Palavra da salvação.

«Mestre, que eu veja»
“Que queres que eu te faça?”
Jesus faz-nos esta mesma pergunta, explicita ou implicitamente,
sempre que nos aproximamos d’Ele...
Bartimeu, consciente da sua cegueira e sofrendo com ela,
respondeu com toda a naturalidade: “Mestre que eu veja!”
As expectativas que temos a respeito do que Jesus pode fazer por nós,
dependem da consciência que temos das nossas necessidades…
A riqueza e a beleza da vida cristã está na profundidade com que lhe dizemos:
“Mestre que eu veja!”, percebendo que há cegueiras muito mais dramáticas e empobrecedoras da vida do que a cegueira física…
E são essas cegueiras que, uma vez curadas, nos levam a nunca mais largar da
mão o Senhor e a segui-l’O sempre. Logo que recuperamos a vista!
O que esperas mais intensamente de Jesus?

