
 
 

      ENCONTRO 37 / 30 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 (6, 1-6) 
 

Naquele tempo, 

Jesus dirigiu-Se à sua terra, 

e os discípulos acompanharam-n’O. 

Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. 

Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: 

«De onde Lhe vem tudo isto? 

Que sabedoria é esta que Lhe foi dada 



e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? 

Não é Ele o carpinteiro, filho de Maria, 

e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? 

E não estão as suas irmãs aqui entre nós?». 

E ficavam perplexos a seu respeito. 

Jesus disse-lhes: 

«Um profeta só é desprezado na sua terra, 

entre os seus parentes e em sua casa». 

E não podia ali fazer qualquer milagre; 

apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. 

Estava admirado com a falta de fé daquela gente. 

E percorria as aldeias dos arredores, ensinando. 

 
• De onde vem a sabedoria de Jesus?  

• Porque será que um profeta é desprezado na sua terra?

 

Voltando à Sua terra, Jesus não é reconhecido pelos seus. As origens 

humildes de Jesus eram um obstáculo ao reconhecimento da sua 

condição divina. 

 
 

Os nossos olhos estão postos no Senhor,  

até que Se compadeça de nós. 

 

Levanto os meus olhos para Vós, 

para Vós que habitais no Céu, 

como os olhos do servo 

se fixam nas mãos do seu senhor. 



Como os olhos da serva 

se fixam nas mãos da sua senhora, 

assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, 

até que tenha piedade de nós. 

 

Piedade, Senhor, tende piedade de nós, 

porque estamos saturados de desprezo. 

A nossa alma está saturada do sarcasmo dos arrogantes 

e do desprezo dos soberbos. 
 

(122 (123), 1-2a.2bcd.3-4)

 

Oh admirável noite em que nasceu 

Do seio de Maria o Redentor! 

Em humildade extrema apareceu 

Quem é do Pai celeste resplendor. 

 

Rejubilou a terra de alegria 

No santo nascimento de Jesus: 

Do seio imaculado de Maria 

Surgiu em noite escura a eterna Luz. 

 

Aquele que deu vida às criaturas 

Hoje aparece como nosso irmão: 

Quem acendeu os astros nas alturas 

Desceu à nossa humana condição. 

 

Nações do mundo inteiro, bendizei, 

Louvai o Deus Menino e sua Mãe; 

Louvai com alegria o vosso Rei, 

Nascido na pobreza de Belém. 

 



Exultemos de alegria, 

Adoremos o Senhor: 

Da Virgem Santa Maria 

Nasceu Cristo, o Redentor. 
 

 (Hino de Vésperas de Natal da Liturgia das Horas) 

 

 

Vou abrir o coração ao mistério de Deus…. 


