
 

 

30 de novembro | 2020 

 

ORAÇÃO 

 

ACENDER O CÍRIO…  
 Vamos acender o Círio do Jubileu, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança, 
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro. 

 

CÂNTICO – Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  

Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 

 
Todas/os  –  Sigamos a Luz que nos ilumina!  
 Caminhemos enquanto há Luz…   Ven. P. Jean Gailhac 

(adaptado) 

 

INTRODUÇÃO 
 

Aquando da sua visita à recém-formada comunidade das RSCM no Porto, a Madre 
Sainte Croix, 2ª superiora Geral do Instituto, escreveu ao Embaixador de França 
em Lisboa: 
  

Nos últimos quatro anos, as nossas queridas religiosas trabalham aqui na 
sombra e sem barulho. Vim visitá-las, e para mim, é uma imensa consolação 
testemunhar o sucesso já alcançado. Mas o seu trabalho está longe de estar 
concluído. As nossas religiosas também devem cuidar dos pobres. A respeitável 
Miss Hennessy entendeu isto e, na minha chegada, encontrei-a já com turmas 
de crianças pobres. Para isso, apelou à caridade de pessoas generosas, amigas 
do bem. 

Madre Sainte Croix, rscm 
Porto, junho de 1875 

 
Todas/os – Quanta atenção para cuidar os corações!   Ven. P. Jean Gailhac 

3 de setembro de 1880 
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EVANGELHO – Lucas 10, 25-37 
 

25Levantou-se, então, um doutor da Lei e perguntou-lhe, para o experimentar: 
«Mestre, que hei-de fazer para possuir a vida eterna?» 26Disse-lhe Jesus: «Que 
está escrito na Lei? Como lês?» 
 

27O outro respondeu: «Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, 
com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, 
e ao teu próximo como a ti mesmo.» 28Disse-lhe Jesus: «Respondeste bem; faz 
isso e viverás.» 29Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: «E 
quem é o meu próximo?» 30Tomando a palavra, Jesus respondeu: 
 

«Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores 
que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, 
deixando-o meio morto. 31Por coincidência, descia por aquele caminho um 
sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. 32Do mesmo modo, também um levita 
passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. 
 

33Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé 
dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. 34Aproximou-
se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, 
colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para 
uma estalagem e cuidou dele. 35No dia seguinte, tirando 
dois denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: 'Trata 
bem dele e, o que gastares a mais, pagar-to-ei quando 
voltar.' 36Qual destes três te parece ter sido o próximo 
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?» 
 

37Respondeu: «O que usou de misericórdia para com ele.» Jesus retorquiu: «Vai 
e faz tu também o mesmo.» 
 

CÂNTICO – ONDE DEUS TE LEVAR... (VÍDEO)    OU    EU TE DOU GRAÇAS   

Letra e Música: M. Céu Quinteiro, rscm 

1. Ao meu caminho Tu vieste  
 E minha fome saciaste  
 Ó Senhor, eis-me aqui  
 Recebe em Ti tudo o que sou 
 

2.  Tu me encontraste no Teu dia  
 E eu levo em mim Tua alegria  
 Ó Senhor, eis-me aqui  
 Envolve em Ti meu coração 

 Graças, eu Te dou graças  
 Te dou, ó Pai  
 O Teu Amor Tu revelaste aos mais pequenos  
  Eu Te dou graças  
  E canto em Teu louvor 
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ORAÇÃO 
 

Todas/os – Que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo.   (Ven. P. Jean Gailhac) 
 

Jesus, não só não responde à pergunta do doutor da Lei, como a inverte 

completamente. O próximo não é o outro para nós. O próximo somos nós que 

temos de nos inclinar sobre os pobres, os fracos, sobre aqueles que foram 

abandonados. Jesus pede que, nós mesmos, nos façamos “próximos” (ou seja, 

os que mais se aproximam) de muita gente que foi abandonada nas margens da vida. 
 

Todas/os – Que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo. 
 

"Próximo" não é o nome do outro. Próximo é o meu nome, o nome de todas as 

pessoas de boa vontade que estão no mundo, não com um coração de pedra, 

mas com o mesmo sentimento de Deus. O cristão é o "próximo" para os pobres 

deste mundo, para os pobres das nossas cidades. Portanto, é a partir do coração 

que começa a transformação do mundo. 
 

Todas/os – Que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo. 
 

No final da parábola, também nós, com o doutor da Lei, compreendemos que a 

pergunta que devemos fazer a Jesus é a seguinte: “De quem tenho de ser 

próximo, quem tem direito a receber a minha ajuda?” Jesus diz-nos: «Tens de te 

fazer próximo de todos, começando pelos fracos, pelos pobres». O bom 

samaritano é o exemplo do "próximo". 
 

Vicenzo Paglia – Da Compaixão ao Compromisso. A Parábola Do Bom Samaritano 

 

Todas/os – Que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo. 
 

Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o 

bom samaritano.  

Viver indiferentes à dor não é uma opção possível; não podemos deixar ninguém 

caído «nas margens da vida». 

É a hora da verdade. Debruçar-nos-emos para tocar e CUIDAR das feridas dos 

outros? Abaixar-nos-emos para levar às costas o outro? Este é o desafio atual, 

de que não devemos ter medo. 
Papa Francisco – Fratelli Tutti,70 

 

Todas/os – Que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo. 
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CUIDAR…  
À semelhança de Jesus – o Bom Samaritano – as Irmãs do Sagrado Coração de 

Maria CUIDAM de todos os que lhe são confiados e também da Casa Comum. 

 

E eu? Estou disposta/o a CUIDAR, com carinho e dedicação, de todos 

aqueles e aquelas que me rodeiam ou que me são confiados? 
 

Quais as situações do Mundo de hoje que precisam do meu e do nosso 

CUIDADO? Como tenho cuidado da “Casa Comum”? 

 

 

SILÊNCIO… INTERIORIZAÇÃO… ECOS… 

 

 

PAI NOSSO… 

 

 

BÊNÇÃO 
Todas/os   –  Que tudo seja novo em nós: 
 o coração, a voz, as ações,  
 que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo.  
 Sim, sejamos Jesus Cristo.  
 É para isso que Ele vem. 
 Amen. 

Ven. P. Jean Gailhac 
Sem data, 1873 

 

GLÓRIA AO PAI, E AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO… 
 

 
 
 


