Português
VII Domingo da Páscoa B
Pai santo, guarda-os em teu nome.
Não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal. (Jo 17,11b.15)

Leitura I

Actos dos Apóstolos 1,15-17.20a.20c-26

Naqueles dias, estavam reunidas cerca de cento e vinte pessoas. Pedro
levantou-se no meio dos irmãos e disse: "Irmãos, era necessário que se
cumprisse o que o Espírito Santo anunciou na Escritura, pela boca de
David, a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus.
Na verdade, era um dos nossos, e foi-lhe atribuída uma parte neste
ministério. Está escrito no Livro dos Salmos: 'Receba outro o seu cargo'.
É necessário, portanto, que de entre os homens que estiveram
connosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de
nós, desde o baptismo de João até ao dia em que do meio de nós foi
elevado ao Céu, um deles se torne connosco testemunha da sua
ressurreição". Apresentaram dois: José, chamado Barsabás, de
sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos: "Senhor, que
conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual destes dois
escolhestes para ocupar, no ministério apostólico, o lugar que Judas
abandonou, a fim de ir para o seu lugar". Deitaram sortes sobre eles, e
a sorte caiu em Matias, que foi agregado aos onze Apóstolos.

Leitura II

1 João 4,11-16

Caríssimos: Se Deus tanto nos amou, também nós devemos amar-nos
uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos
outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto
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conhecemos que estamos n'Ele e Ele em nós: porque nos deu o seu
Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu
Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o
Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o
amor que Deus nos tem e acreditámos no seu amor. Deus é amor:
quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece
nele.

Evangelho

João 17,11b-19

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo: "Pai
santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste, para que sejam
um, como Nós. Quando Eu estava com eles, guardava-os em teu nome,
o nome que Me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser
o filho da perdição; e assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou
para Ti; e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a
plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiouos, por não serem do mundo, como Eu não sou do mundo. Não peço
que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do
mundo, como Eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua
palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste ao mundo, também
Eu os enviei ao mundo. Eu consagro-Me por eles, para que também
eles sejam consagrados na verdade".
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