PRIMEIRA LEITURA

Rom 8, 31b-39

Nem a morte, nem a vida poderão nos separar do amor de Deus
Leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos.
Irmãos:
Se Deus é por nós, quem estará contra nós? Aquele que não poupou seu
próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará
também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de
Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Acaso Cristo Jesus
que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é
quem intercede por nós! Quem nos separará do amor de Cristo? A
tribulação? A angustia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A
espada? Como está escrito:
«Por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro; somos
tratados como gado destinado ao matadouro».
Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude
daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem
a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro,
nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer
criatura nos poderá separar-nos do amor de Deus manifestado em Cristo
Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Sal 123, 2-3.4-5.7c-8

R/. Salvamos a vida, como um pássaro da armadilha do caçador.
V/. Se o Senhor não estivesse estado conosco,
os homens que se insurgiram contra nós
teriam então nos devorados vivos:
quando seu furor se desencadeou contra nós. R/.

V/. As águas nos teriam submergido,
uma torrente teria passado sobre nós;
então nos teriam recoberto as ondas impetuosas. R/.
V/. Rompeu-se a armadilha,
E nós nos achamos livres.
Nosso auxílio está no nome do Senhor,
Que fez o céu e a terra. R/.
Aleluia

Mt 5, 10

R/. Aleluia, aleluia, aleluia.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. R/.
EVANGELHO

Jn 17, 11b-19

Leitura do santo Evangelho segundo São João.
Naquele tempo, levantando os olhos ao céu, orou Jesus dizendo:
‘Pai santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer
conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto estava com eles, eu
os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido.
Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da
perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto
de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo para que eles tenham
a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do
mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do
mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são mundo, como eu
também não sou do mundo.
Santifica-os pela verdade. A tua Palavra é a verdade. Como tu me enviaste
ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles para que
também eles sejam santificados pela verdade’.
Palava da Salvação.

Preces:
Peçamos ao Senhor, com fé e confiança, que nossas vidas sejam uma
oferenda generosa ao serviço de nossos irmãos:
Pai, escutai a oração de vossos filhos.
1. Por toda a Igreja presente no mundo inteiro, para que seja autêntico
sinal de união e de reconciliação...
2. Por nossa Congregação, para que o Senhor envie novas vocações
que saibam entregar sua vida com generosidade e assim levem a
Boa Notícia a todo o mundo...
3. Para que o martírio do beato Felipe de Jesus Munárriz e
companheiros seja semente que gere novos filhos pelo Evangelho...
4. Para que sejamos fiéis servidores da Palavra e, como Maria, a
meditemos assiduamente, guardando-a em nosso coração...
5. Para que os adolescentes e jovens que desejam seguir Jesus ao estilo
de Claret sejam fortes em sua decisão vocacional...
6. Para que nossos irmãos enfermos suportem a enfermidade e as
dores com firmeza, sabendo que com nossa fraqueza participamos
da paixão de Cristo...
Infundi, Senhor, vosso Espírito sobre nós, para que como vossos filhos, a
exemplo do beato Felipe de Jesus Munárriz e companheiros que deram a
vida até derramar seu sangue, dediquemos nossas vidas a anunciar o
Evangelho por todo o mundo. Por Cristo nosso Senhor.

