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Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Nós somos o corpo de Cristo.
Estamos reunidos com toda a Igreja
neste momento de oração.

Prepare-nos para ouvir a Palavra
Senhor Jesus,
Vós nos levais à salvação.
Senhor Jesus,
Sois o amor de Deus presente em nosso meio.
Senhor Jesus,
vosso amor nos une com os outros.

Leitura bíblica (Macos 10:17-27)
Naquela tempo, quando Jesus estava de saída, um
homem correu até ele, ajoelhou-se diante dele, e
perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para
Jesus respondeu: Por que
você me chama de bom? Ninguém é bom, mas só
Deus. Você já conhece os mandamentos: Não
matará, não cometerá adultério, não roubarás,
não prestará falso testemunho, não cometerá
fra
Então ele
respondeu: Mestre, eu cumpri tudo isso desde
muito jovem. Jesus olhou para ele com amor e
disse: Só falta uma coisa: vá e venda o que você
tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá
um tesouro no
Mas ouvindo estas palavras, o homem ficou triste
e foi-se abatido, pois possuia muitos bens.
Jesus, olhando ao redor, então disse aos seus
discípulos: Como será difícil para os ricos
Os discípulos
ficaram espantados com estas palavras; Mas Jesus
insistiu:
, como é difícil para aqueles
que confiam em riquezas, entrar no Reino de
Deus! É mais fácil um camelo passar pelo fundo
de uma agulha do que um rico entrar no Reino de
Deus. Eles ficaram ainda mais espantados e

comentaram um com o outro:
Jesus, olhando para eles, disse-lhes: É
impossível para os homens, mas não para Deus.
Para Deus tudo é possível.

Reflexão - Nada é impossível para Deus
Na tradição judaica, a riqueza era vista como
uma bênção de Deus e a pessoa rica
especialmente abençoada por Deus. Junto com a
ideia de bênção divina e favor divino, veio uma
obrigação divina (muitas vezes ignorada): o
cuidado com os pobres de Deus.
À medida que a conversa entre o homem rico e
Jesus se desenrola, vemos que ele é um homem
bom e justo. Os mandamentos que Jesus enuncia
são aqueles que têm a ver com o tratamento dos
outros. O homem rico diz que sempre os
cumpriu.
O amor e a afeição de Jesus pelo homem
reconhecem seus esforços genuínos para viver de
acordo com os mandamentos. Este amor dá lugar
ao chamado ao discipulado: Você só falta uma
coisa. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro
aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu.
Jesus quer que este
homem seja seu seguidor. Ele o convida a passar
de um modo de vida centrado na torá (lei
judaica) para um modo de vida totalmente
centrado em Jesus.
Quando o homem se aproxima de Jesus pela
primeira vez, ele lhe pergunta o que mais ele tem
que fazer para herdar a vida eterna enquanto
ainda mantém a sua vida atual. O que Jesus o
convida a fazer é a transformação total de sua
vida, para ir em uma nova direção. Jesus está
convidando-o para um cumprimento ainda mais
radical de suas obrigações com seu próximo,
vendendo tudo o que tem, dando os lucros aos
pobres, e tornando-se um seguidor de Jesus.
Infelizmente, o homem rico não pode dar este
passo. Ele está preso e controlado por seus bens e
não pode deixá-los entrar em uma companhia
alegre e vivificante com Jesus.
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Quando Jesus fala de como é difícil para um
homem rico entrar no reino de Deus, os discípulos
ficam espantados. Eles também pensam que a
riqueza e as posses são um sinal do favor e da
bênção de Deus. Jesus insiste que é mais fácil para
um camelo passar pelo fundo de uma agulha do
que um homem rico entrar no Reino de Deus . Os
discípulos ficam ainda mais surpresos e concluem
que se os ricos não podem entrar no reino, que
esperança o resto de nós tem?
A resposta de Jesus aos discípulos nos diz
claramente que se confiarmos nos recursos e meios
humanos, significa que é impossível encontrar a
salvação. Mas se confiarmos em Deus, então
podemos ser salvos: o Deus bom e gentil que dá o
Reino como um dom puro e imerecido.
Às vezes, as mesmas coisas que amamos,
encontramos nossa segurança e depositamos nossa
confiança podem se tornar nossa ruína e um
obstáculo em nosso caminho para o Reino.
A resposta de Jesus sobre Deus, que pode fazer o
impossível, também é uma garantia de que Deus
está disposto a caminhar conosco, para nos ajudar
a encontrar o caminho para que nossos corações
parem de depender de nós mesmos e dos bens
humanos e confiem no amor e companhia de Deus.

Orações de intercessão
Por toda a Igreja.
Que encontremos nossa verdadeira riqueza no
serviço amoroso.

Em meio a tantas opções e benefícios
espiritual e material,
Conde a nós a verdadeira sabedoria e
discernimento.
Que essa Palavra continue nos dar vida,
especialmente em tempos de desânimo e luta.

Oração do Senhor
Seguindo o ensinamento e exemplo de Jesus,
rezemos:
Pai nosso, que estáis no céu.
Santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso Reino ;
Seja feita a vossa vontade assim na terra
como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dais hoje;
perdoai nossas ofensas,
assim também como nós perdoamos
os que nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração Final
Que encontremos vosso coração dentro do
nosso, Ó Senhor,
e abençoe a todos nós encontraremos esta
semana. Amém.

Bênção
Abençoe-nos, Senhor,
e abençoe a todos nós encontraremos esta
semana. Amém.

Luz e
Amor na
escuridão

Este subsídio litúrgico foi preparado pelos carmelitas da Austrália e do Timor Leste pensando neste momento em que não
podemos estar presentes na celebração eucarística. Estamos cientes de que Cristo não só se faz presente no Santíssimo
Sacramento, mas também nas Escrituras e em nossos corações. Mesmo quando estamos sozinhos, ainda somos membros
do Corpo de Cristo.
Recomenda-se que no lugar que você escolher para esta oração uma vela acesa, um crucifixo e uma Bíblia sejam
colocados. Esses símbolos ajudam a nos manter cientes de quão sagrado é o tempo de oração e se sentir unidos com as
outras comunidades locais que estão orando.
A celebração é organizada para ser presidida por um dos membros da família e os demais membros para participar dela. No
entanto, a parte do presidente da celebração pode ser compartilhada por todos os presentes.
Lembrem-se que enquanto rezam como uma família, os carmelitas se lembrarão de todos vocês.
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