
Naqueles dias, os Apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja de Jerusalém, resolveram escolher
alguns irmãos, para os mandarem a Antioquia com Barnabé e Paulo: eram Judas, chamado Barsabás, e Silas,
homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: «Os Apóstolos e os anciãos, irmãos
vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que,
sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas
palavras, resolvemos de comum acordo escolher delegados para vo-los enviarmos, juntamente com os
nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a vida pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo
e nós decidimos não vos impor outras obrigações, além destas que são indispensáveis: abster-vos das
carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem,
evitando tudo isto. Adeus». Feitas as despedidas, os delegados desceram a Antioquia, onde reuniram a
assembleia e entregaram a carta. Quando a leram, todos ficaram contentes com aquelas palavras de
estímulo.
Palavra do Senhor.

Firme está meu coração, ó Deus;
meu coração está firme:
quero cantar e salmodiar.
Desperta, minha alma; despertai, lira e cítara:
quero acordar a aurora. Refrão
 
Louvar-Vos-ei, Senhor, entre os povos,
cantar-Vos-ei entre as nações;
porque aos céus se eleva a vossa bondade
e até às nuvens a vossa fidelidade. Refrão
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Os textos de hoje- sobretudo o Evangelho e o Salmo - são dois óptimos estímulos para a confiança e a
alegria em Deus.
 

Ouvir Jesus dizer que só seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda, soa logo mal aos nossos
ouvidos, habituados que estamos a não querer que ninguém mande em nós. Mas essa resistência é logo
dissipada quando Jesus diz aquilo que nos manda: amar! Aqui está a grandeza da relação de Deus
connosco: ama-nos e manda-nos amar. Como não aderir de todo o coração a este projecto?
 

É por isso que o Salmo pode muito bem ser a nossa oração de hoje. A bondade de Deus, o seu carinho e
ternura por nós só podem levar-nos à alegria, a esse desejo de cantar e dançar as maravilhas do Senhor,
exteriorizando os sentimentos que Ele faz surgir em nós.
 

O facto de vivermos momentos desafiantes, não tem de ser uma razão para abalar a nossa confiança e a
nossa alegria, pelo contrário. Precisamos de as reafirmar e de as viver, para que possamos testemunhá-las.
Não é tempo de sermos pessimistas ou temerosos, nem de fazermos prognósticos apocalípticos sobre o
futuro. É tempo de deixarmos que a esperança se desdobre em gestos de construção de um mundo melhor.
E assim estaremos a fazer o que Jesus nos manda.

Rezemos pelo Papa Francisco para que Deus o acompanhe sempre em todas as circunstâncias da Sua vida e
rezemos também pelo Cardeal Patriarca, nosso pastor, pelo nosso Prior e sacerdotes seus colaboradores
que nos guiam constantemente. Ouvi-nos, Senhor.
 
Rezemos pelos nossos governantes para que saibam encontrar os caminhos certos e justos dentro dos
sofrimentos  que a pandemia nos provoca, contribuindo assim para a serenidade do país. Ouvi-nos, Senhor.
 
Rezemos para que Deus liberte do nosso coração tudo quanto a ele se opõe: as tristezas infundadas, as
depressões, as desconfianças sem fundamento. Ouvi-nos, Senhor.

COMUNHÃO ESPIRITUAL

“Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro 
e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito 
que mergulha no vosso e na Vossa santa presença. 
Eu vos adoro no Sacramento do vosso amor, 
desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. 
À espera da felicidade da comunhão sacramental, 
quero possuir-vos em Espírito. 
Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. 
Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. 
Creio em vós, espero em vós. Eu vos amo. Amen”

O outro, bom ou menos bom, pobre ou menos pobre, crente ou menos crente, é sempre uma presença de
Cristo que interpela, desafia e compromete. Cristo chega-nos em cada encontro, convidando-nos a servir, a
amar, a perder, a salvar.
Mas, pensando bem, cada um de nós é também uma presença de Cristo, chamado a ir ao encontro da
pessoa carecida para lhe oferecer a salvação inventada por amor. Somos os passos de Cristo que se
aproximam, somos os braços e as mãos de Cristo que abraçam e repartem, somos os olhos de Cristo que
descobrem os problemas para os resolver, somos o coração de Cisto que quer amar “até dar a vida em
abundância”.
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Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros,
como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus
amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu
senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que Me
escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E
assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis
uns aos outros».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
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