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30 julho | 2021 

 

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 – Rezemos a este Deus sempre bom, sempre cheio de misericórdia,  

 que nos encha de luz e força para alcançar a meta. 

Mère Sainte Croix - segunda superiora geral 
(adaptado) 

 

INTRODUÇÃO 
A multidão dos cristãos era a imagem do céu. Era uma imensa família e esta 
imensa família parecia um único ser.  Os pagãos admiravam-se e diziam entre 
si: "Vede como eles se amam, a sua união é tão forte que de boa vontade 
dariam a vida uns pelos outros".  O TESTEMUNHO desta caridade operava 
maravilhas. Populações inteiras, tocadas por este espetáculo desconhecido na 
terra, abriam os olhos à luz e abraçavam a fé cristã.    

Venerável P. Jean Gailhac  
GS/19/II/84/A 

 

CÂNTICO – O DISCÍPULO Letra e Música: M. Céu Quinteiro, rscm 
 

Pelos caminhos de Emaús 
Nós Te encontramos e seguimos teu olhar 
E ao calor da tua luz 
Tu nos envias, cada dia, a anunciar 
 Pelos caminhos de Emaús 
 Tu nos revelas a certeza da verdade 
 Nós escutamos a tua voz 
 O som da vida, da unidade 
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1. Fica connosco 
 Que se faz tarde 
 Sem Ti não sei viver 
 A noite vem, Senhor 
  Fica connosco 
  Que se faz tarde 
  Nós precisamos 
  Do Teu saber 

2. Ao meu silêncio 
 Vem Tua voz 
 E uma profunda paz 
 Se vai gerando em nós 
  Ao meu silêncio 
  Vem Tua voz 
  Sem Ti, Senhor 
  Ficamos sós 

 
 
 

• NÃO NOS ARDIA O CORAÇÃO…? 
 

 LC 24, 13-16.28-35 
  13Nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada 

Emaús, que ficava a cerca de duas léguas de Jerusalém; 14e conversavam entre 
si sobre tudo o que acontecera. 15Enquanto conversavam e discutiam, 
aproximou-se deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a caminho; 16os seus olhos, 
porém, estavam impedidos de o reconhecer.  28Ao chegarem perto da aldeia 
para onde iam… insistiam com Ele, dizendo: «Fica connosco, pois a noite vai 
caindo e o dia já está no ocaso.» Entrou para ficar com eles. 30E, quando se pôs 
à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou-
lho. 31Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no; mas Ele desapareceu 
da sua presença. 32Disseram, então, um ao outro: «Não nos ardia o coração, 
quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» 
33Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém… 35E contaram o que 
lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer, ao 
partir o pão. 

 

• VI O SENHOR! 
 

 JO 20, 11.14b-18 
  11Maria estava junto ao túmulo, da parte de fora, a chorar. (…) voltou- 

-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não se dava conta que era Ele. 15E Jesus 
disse-lhe: «Mulher, porque choras? Quem procuras?» Ela, pensando que era o 
encarregado do horto, disse-lhe: «Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde 
o puseste, que eu vou buscá-lo.» 16Disse-lhe Jesus: «Maria!» Ela, aproximando-
se, exclamou em hebraico: «Rabbuni!» - que quer dizer: «Mestre!» 17Jesus disse-
lhe: «Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai; mas vai ter com os 
meus irmãos e diz-lhes: 'Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu 
Deus, que é vosso Deus.'» 18Maria Madalena foi e ANUNCIOU aos discípulos: 
«Vi o Senhor!» E contou o que Ele lhe tinha dito. 
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• DAVAM TESTEMUNHO DA RESSURREIÇÃO DE JESUS 
 

 AT 2, 42.47; 4, 32-33 

  2 42Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e 
às orações… 47Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor 
aumentava, todos os dias, o número dos que tinham entrado no caminho da 
salvação. 

  4 32A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só 
alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo era 
comum. 33Com grande poder, os Apóstolos davam TESTEMUNHO da 
ressurreição do Senhor Jesus, e uma grande graça operava em todos eles. 

 

PARA REFLETIR… 
 

• NÃO NOS ARDIA O CORAÇÃO…? 

O encontro de Jesus com os dois discípulos de Emaús é rápido. Todavia, nele 
está todo o destino da Igreja. Narra-nos que a comunidade cristã não está 
fechada numa cidadela fortificada, mas caminha no seu ambiente mais vital, ou 
seja, a estrada. E ali encontra as pessoas com as suas esperanças e as suas 
desilusões, por vezes pesadas. A IGREJA escuta as histórias de todos, assim 
como sobressaem do íntimo da consciência pessoal; para depois oferecer a 
Palavra de vida, o TESTEMUNHO de amor, amor fiel até ao fim.  
 

T. O coração das pessoas volta a arder de ESPERANÇA.    Papa Francisco, 24/05/2017 

 

• VI O SENHOR! 

É interessante que Maria Madalena confunde o Ressuscitado com um jardineiro. 
“Que maravilhosa imagem para Jesus, Ele que acorda tantas sementes no nosso 
coração” (Marguerite Yourcenar). Dentro de nós há tantas sementes! 
 

T. Deixemos que o Jardineiro Divino seja capaz de acordar em nós essas 
sementes, esse jardim.    D. José Tolentino Mendonça, 25/04/2018 (adaptado) 

 

• DAVAM TESTEMUNHO DA RESSURREIÇÃO DE JESUS 

A fé verdadeira é a que nos torna mais caridosos, mais misericordiosos, mais 
honestos e mais humanos; é a que anima os corações levando-os a amar a todos 
gratuitamente, sem distinção nem preferências; é a que nos leva a ver no outro, 
não um inimigo a vencer, mas um irmão a amar, servir e ajudar; é a que nos leva 
a espalhar, defender e viver a cultura do encontro, do diálogo, do respeito e 
da fraternidade; é a que nos leva a ter a coragem de perdoar a quem nos 
ofende… A verdadeira fé é a que nos leva a proteger os direitos dos outros. 
 

T. Deus só aprecia a fé professada com a vida.   Papa Francisco, 29/04/2017 
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Através da Palavra de Deus escutada, acolhida no coração, meditada, Jesus 
indica-nos caminhos, aponta-nos perspetivas novas, dá-nos coragem para 
continuar e convida-nos a partilhar o nosso pão. 
 

– Que lugar é que a Palavra de Deus desempenha na minha vida?  
 

– Sou capaz de reconhecer Jesus, companheiro de viagem, que encontra formas 
de vir ao meu encontro? 

 

As Irmãs do Sagrado Coração de Maria, chamadas a viver em comunidade, dão 
TESTEMUNHO do amor de Cristo que transforma as suas vidas e a História.  Cf. Const. 26 
 

– E eu? Estou disponível para TESTEMUNHAR Jesus Ressuscitado e, assim, contribuir 
para a construção de um mundo mais solidário e mais fraterno? 

 

SILÊNCIO… ECOS… 

ORAÇÃO 
Senhor Jesus, que a tua Palavra seja ânimo para os nossos corações. 

Dá-nos a graça de nos deixarmos iluminar pelo teu Espírito 
e assim saibamos que nos acompanhas pelo caminho do mundo. 

Pedimos-te que, ao “partir o pão”, o nosso coração se encha de esperança e vida. 
Ajuda-nos a ter um coração bondoso e fraterno 
para que todos, através do nosso TESTEMUNHO, 

te reconheçam em nós, e “tenham Vida em abundância”. 
 Amen. “A Fé é caminho de encontros” (adapt.) 
  

PAI NOSSO… 
 

BÊNÇÃO DO P. JEAN GAILHAC 
 

TODAS/OS –  Sim, serão fiéis. Serão a imagem da vida de Jesus e de Maria. 

 As palavras voam, mas os exemplos triunfam sempre nos corações. 
 O TESTEMUNHO DE VIDA tem um poder divino. Amen. 

GS/10/VII/86/A; GS/22/I/77/A 
 

CÂNTICO – O DISCÍPULO Letra e Música: M. Céu Quinteiro, rscm 
 

Pelos caminhos de Emaús… 
 

 

 Tu és fiel 
 És para sempre  
 O Pão da nossa fome 
 Da nossa vida ausente 
  Tu és fiel 
  És para sempre 
  Nós Te cantamos 
  Eternamente 

 
 

GLÓRIA AO PAI E AO FILHO 
E AO ESPÍRITO SANTO… 

 


