
 
 

      ENCONTRO 33 / 02 JUN 
 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra.

 

Momento de silêncio. 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos (3, 20-35) 
 

20Noutra ocasião, Jesus entrou numa casa e mais uma vez o povo 

que lá se juntou era tanto que eles nem sequer podiam comer um 

pouco de pão. 21Quando os familiares de Jesus souberam disso foram 

buscá-lo, pois havia quem dissesse que ele perdera o juízo. 22Os dou-

tores da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: «Está feito com 

Belzebu.» Outros diziam: «É em nome do chefe dos demónios que ele 

expulsa os demónios.» 23Então Jesus chamou toda aquela gente 



para junto de si e propôs-lhes estas parábolas: «Como pode Sata-

nás expulsar Satanás? 24Um país dividido em grupos que lutem entre 

si acabará por se arruinar. 25Da mesma maneira, uma família dividida 

contra si mesma não conseguirá resistir. 26Ora se Satanás lutar con-

tra si próprio, e o seu reino se dividir, então não resistirá; será o seu 

fim. 27Ninguém pode entrar na casa dum homem forte e roubar os 

seus bens sem primeiro o amarrar. Pois só assim poderá roubar a 

casa. 
28Lembrem-se disto: Deus perdoa tudo, tanto os pecados como as 

palavras contra ele próprio, quaisquer que sejam. 29Mas aquele que 

cometer ofensas contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado. 

É culpado de pecado eterno.» 
30Jesus disse isto por alguns terem afirmado: «Ele está possuído por 

um espírito mau.» 
31Entretanto, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram ao pé da casa. 

Não entraram, mas mandaram-no chamar. 32Havia muita gente sen-

tada à volta dele e alguém lhe disse: «Olha que a tua mãe e os teus 

irmãos estão lá fora à tua procura.» 33E ele respondeu: «Quem é a 

minha mãe e quem são os meus irmãos?» 34Olhando à sua volta, para 

aqueles que estavam ali sentados, disse: «Aqui está a minha mãe e 

os meus irmãos. 35Pois aquele que fizer a vontade de Deus é meu ir-

mão, minha irmã e minha mãe.» 

 
 Não são laços de sangue que unem os cristãos, mas laços de fé 

e de amor. Tenho consciência dos laços de amor que nos unem 

uns aos outros? Amo a comunidade cristã e promovo a paz no seu 

interior?  

 

 Jesus venceu o mal. Sinto o mal bater à minha porta? Luto con-

tra o mal e contra o pecado? 



 

São laços de fé e de amor que unem os cristãos. Dá-nos a fé uma 

nova família alicerçada na fé em Jesus Cristo. E quem está unido a 

Jesus vence o mal na sua raiz.  

 
 

 

No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. 
 

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, 

Senhor, escutai a minha voz. 

Estejam os vossos ouvidos atentos 

à voz da minha súplica. 
 

Se tiverdes em conta os nossos pecados, 

Senhor, quem poderá salvar-se? 

Mas em Vós está o perdão, 

para Vos servirmos com reverência. 
 

Eu confio no Senhor, 

a minha alma confia na sua palavra. 

A minha alma espera pelo Senhor, 

mais do que as sentinelas pela aurora. 
 

Porque no Senhor está a misericórdia 

e com Ele abundante redenção. 

Ele há-de libertar Israel 

de todas as suas faltas. 

(Salmo 129 (130), 1-2.3-4ab.4c-6.7-8)

 

Eu te saúdo, 

Ó Igreja, minha mãe, 

Peregrino a caminho 

Da nova Jerusalém. 



Templo de Deus 

Santo, vivo e verdadeiro, 

Em cujo altar, como vítima, 

Se imola o pascal Cordeiro. 

 

És garantia 

Da glória celestial 

Aos que renascem na fé 

Pela água baptismal. 

 

Construção firme, 

Alicerçada em promessa, 

Em ti formamos um Corpo 

Que tem Cristo por Cabeça. 

 

A nós, teus filhos, 

Pela graça que nos deste, 

Leva-nos sempre seguros 

À Jerusalém celeste. 

 

Louvor e glória 

À Santíssima Trindade, 

Que pelos séculos reina 

Em substancial Unidade. 
 

 (Hino de Laudes da Liturgia das Horas) 

 

 

Que vou fazer para construir a comunhão na minha comunidade? 


