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SAUDAÇÃO
No seguimento de Jesus Cristo, corremos e acorremos a ele, porque só 
o Mestre nos oferece um caminho com saída para a vida verdadeira. 
Há sempre uma coisa, há sempre qualquer coisa, que não nos faz falta, 
e que faz falta largar para ser discípulo. Deixemo-nos tocar pelo olhar 
de Jesus Cristo. Que a sua palavra, como uma espade de dois gumes, 
atravesse a dureza do nosso coração.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Pelas vezes em que os nossos bens nos impediram de avançar 
contigo: Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Pelas vezes em que sonhamos ter muitas coisas: Cristo, misericórdia! 
TODOS: Cristo, misericórdia!
> Pelas vezes em que nos recusamos a dar daquilo que julgamos ser 
nosso: Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé]

LEITURA DO EVANGELHO SEG. SÃO MARCOS [capítulo 10, versículos 17 a 30]

Jesus ia 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 
cometas 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 pobres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-
Me». Ouvindo estas palavras, 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!». [...] Eles admiraram-se e diziam uns aos outros: «Quem 
pode então salvar-se?». Fitando neles 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: Todo 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 perseguições, 
e, no mundo futuro, a vida eterna».

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
O discipulado é um caminho. Nada a ver com ficar parados, estagnados 
numa determinada época, numa forma de pensar a fé ou de viver a 
relação com Jesus Cristo. Ser discípulo implica trilhar novos caminhos, 
sair da zona de conforto, arriscar um novo estilo de vida, desejar crescer 
e amadurecer na amizade com o Mestre.
Deus oferece sempre nova possibilidade. «A Deus tudo é possível!», 
insiste Jesus Cristo. Ele olha para mim e para ti com simpatia; e propõe 
um caminho de discipulado em três partes: desprendimento total, 
caridade fraterna, seguimento doloroso e frutuoso. A dificuldade falou (e 
fala) mais alto do que o benefício. Por isso, aquele homem não foi capaz 
de aceitar a proposta. E tu, aceitas? Que preço estás disposto a pagar 
para ser discípulo de Jesus Cristo?
O entusiasmo, só por si, não é suficiente; também é preciso aspirar ao 
amor maior, esse amor fraterno de quem se dá por inteiro em favor 
dos irmãos. Então sim, o amor e o entusiasmo juntos são capazes de 
transformar muitas vidas.
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Um homem faminto por alcançar a vida eterna 
entra em diálogo com Jesus Cristo: «Bom Mestre, 
que hei de fazer para alcançar a vida eterna?». 
Ocasião para recordar, a ele e a nós, as condições 
para ser discípulo.

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
A Deus, nosso Pai, que nos sacia com a sua bondade, confiemos as nossas 
preces, para alcançarmos a sabedoria do coração, dizendo: Atende as 
nossas preces!
 > Pela Santa Igreja: para que saiba sair, ver e chamar os jovens, aprenda a 
escutar, a sonhar e a caminhar com eles, nós te pedimos: TODOS: Atende...

 > Pelos que governam: para que garantam a todos os jovens uma 
formação adequada e um trabalho digno, nós te pedimos: TODOS: Atende...

 > Pelos jovens: para que se deixem atrair e enviar por Jesus Cristo, 
assumindo a própria vida como missão, nós te pedimos: TODOS: Atende...

> Pela nossa família: para que seja, para nós e para quantos procuram o 
Senhor, facilitadora do encontro com Jesus Cristo, de modo que jamais 
calemos o que vimos e ouvimos, nós te pedimos: TODOS: Atende...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Atende as nossas preces!

Rezemos como Jesus Cristo nos ensinou: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Esta semana, vivamos a alegria e a liberdade dos seguidores de Jesus 
Cristo! Deixemo-nos tocar pelo seu olhar carinhoso e perguntemo-nos: 
O que me pesa, o que me bloqueia, o que me estorva, o que ainda me 
falta – e talvez me falte o mais importante – para alcançar a medida alta 
da vida cristã comum? Sairemos nós deste encontro com Jesus Cristo de 
coração cheio ou com um coração triste e pesaroso, voltando à nossa 
vidinha de sempre? Jesus não desiste de nos desafiar. 
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor, nosso Deus, só tu és bom. Sacias-nos com a tua bondade. 
Abençoa a nossa mesa, a nossa casa e o pão nosso de cada dia. Dá-
nos um coração cheio de alegria, ao elevar para Ti o nosso louvor e ao 
abrir as nossas mãos aos irmãos. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

Um homem faminto por alcançar a vida eterna entra em diálogo 
com Jesus Cristo: «Bom Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida 
eterna?». Ocasião para recordar, a ele e a nós, as condições para ser 
discípulo, com um alerta sobre os perigos das riquezas que obstruem 
o coração e ensombram o olhar. O apelo a vender tudo, para dar 
aos pobres, pode-nos parecer demasiado radical. Somos livres de 
rejeitar tal palavra «viva e eficaz, mais cortante que uma espada 
de dois gumes». O crente, à saúde e à beleza ou às riquezas, prefere 
invocar a «prudência [...]; o espírito de sabedoria» e a bondade divina: 
«Desça sobre nós a graça do Senhor». Só Deus nos pode saciar com o 
essencial, com a sabedoria de coração, para exultarmos de alegria.

[segunda parte do vídeo/audio]

O discípulo de Jesus Cristo assume a fraternidade como desafio a 
tornar-se próximo de todos. Ela, a fraternidade universal, configura 
o nosso desprendimento e a nossa compaixão. Por aqui começa 
a renovação e a conversão. É na medida em que aderimos aos 
ensinamentos do Mestre, e a ele nos convertemos, que passamos 
a ver com os seus olhos e a ter um coração como o de Jesus Cristo. 
Aprendemos a cuidar as feridas da fraternidade com gestos de 
promoção da dignidade humana, gestos de proximidade com os 
mais pobres e os mais frágeis. Hoje, ‘vender’ ou ‘deixar’ tudo pode 
ser a disponibilidade para uma visita ao irmão ou irmã isolado pela 
pobreza ou outra fragilidade. Assim se torna viva e eficaz a palavra 
divina. Onde há amor nascem gestos: visitar!

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 

Jesus Cristo olha para mim e para ti com simpatia; e 
propõe um caminho de discipulado em três partes: 
desprendimento total, caridade fraterna, seguimento 
doloroso e frutuoso. [‘Descobrir’ cada uma das partes 
do caminho proposto por Jesus Cristo]

Onde há amor nascem gestos: visitar!
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