
Naqueles dias, Paulo chegou a Derbe e depois a Listra. Havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de uma
judia crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e de Icónio davam dele bom testemunho. Querendo Paulo
levá-lo consigo, mandou-o circuncidar, por causa dos judeus que havia na região, pois todos sabiam que seu
pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões dos Apóstolos e anciãos de
Jerusalém, recomendando que se cumprissem. Desse modo as Igrejas eram confirmadas na fé e cresciam
em número, de dia para dia. Como o Espírito Santo os tinha impedido de anunciarem a palavra de Deus na
Ásia, atravessaram a Frígia e o território da Galácia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram dirigir-
se à Bítínia, mas o Espírito de Jesus não lho permitiu. Atravessaram então a Mísia e desceram a Tróade.
Durante a noite, Paulo teve uma visão: Um macedónio estava de pé diante dele e fazia-lhe este pedido:
«Passa à Macedónia e vem ajudar-nos». Logo que ele teve esta visão, procurámos partir para a Macedónia,
convencidos de que Deus nos chamava para anunciar ali o Evangelho.
 
Palavra do Senhor.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo. Refrão
 
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Refrão
 
Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Refrão
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À partida, parece que Jesus cria uma oposição entre a vida terrena e a vida celeste, quando diz que nós não
somos do mundo. A verdade é que, ao fazer esta distinção, o que Jesus está a convidar, é a que não vivamos
segundo os critérios do mundo que, muitas vezes, contrariam a lógica do Evangelho.
 

De facto, a etapa mais significativa da nossa vida, não é a que vivemos aqui na terra, mas Jesus não quer
que vivamos em constante confronto impedidos de ser felizes aqui. Não. O que Jesus quer é que nós não
criemos raízes nas realidades que são passageiras, perecíveis, efémeras, mas que construamos uma vida
que se projecte na eternidade.
 

É por isso que os cristãos são chamados a viver segundo valores e princípios que elevem o homem à
estatura de Cristo, não pactuando com o que contraria esse projecto de elevação da nossa humanidade. Não
é por acaso que Jesus sofreu como sofreu, nem é por acaso que os cristãos foram (e são!) tantas vezes
perseguidos. É porque, em muitas circunstâncias, somos chamados a defender o que é justo e verdadeiro,
permanecendo fiéis à nossa consciência, independentemente do que os outros pensam ou fazem.
 

O mundo, de que Jesus fala, tem a ver sobretudo com uma certa mundanidade, uma maneira demasiado
materialista e rasteira de olhar para a realidade e de agir. É disso que devemos proteger-nos.
 

Senhor, nós te pedimos pela Igreja, para que neste tempo de incertezas se deixe sempre conduzir pelo
Espirito e tal como Paulo e Timóteo  leve a Palavra, a consolação e a esperança ao mundo.
 
Meu Deus, lembramos aqueles que no meio de dificuldades, sofrimentos e perseguições se mantêm fieis a Ti
e são testemunho do Teu amor. Não os deixes esmorecer.
 
Ser de Cristo suscita em cada um de nós a vontade de sermos fraternos e construir comunidade. Senhor,
Graças,  porque sempre nos fortaleces na Fé e nesta vontade de ser para o outro. Dá-nos o discernimento
para sabermos valorizar os bens espirituais.
 
Senhor Jesus, pedimos-te coragem e sabedoria para dar resposta ao apelo do Papa Francisco de proteger a
nossa casa comum, unindo toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral,
pois sabemos que as coisas podem mudar.

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”

Deus de bondade, ao longo da história da Igreja os cristãos foram perseguidos por causa da sua fé em
Jesus. Hoje, esta perseguição ganha proporções dramáticas e difíceis de entender num mundo onde tanto
se fala de tolerância e respeito pelas diferenças. Ser discípulo de Cristo comporta sempre a cruz e a
compreensão, mas há alturas em que este peso é quase insuportável. Muitas vezes, são realidades
distantes de nós, cultural e fisicamente, as notícias chegam-nos de forma filtrada e não temos consciência
das situações terríveis por que passam tantos irmãos e irmãs na fé. Dá-lhes, Senhor, a graça da fortaleza e
da esperança, e a nós, a graça de um coração inquieto, que não se deixe acomodar e procure fazer algo por
eles, com urgência.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES PROPOSTAS PELA ANA PINHO E PELO FOCO ECOLÓGICO 

PROPOSTA PELO PAPA FRANCISCO

MEDITAÇÃO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro Me odiou a Mim.
Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, pois a minha escolha
vos separou do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que Eu vos disse: ‘O
servo não é mais do que o seu senhor’. Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a vós. Se
guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem Aquele que Me enviou».
 
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
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