
Reflitamos nas seguintes pistas para podermos ser participantes na missão de 
Jesus, como seus “amigos”, arautos da justiça, da paz, da reconciliação e 
deixarmos, assim, transparecer amor nos nossos gestos de todos os dias e nas 
relações que estabelecemos uns com os outros:  

 Quais são as minhas maiores dificuldades em corresponder àquilo que 
Jesus espera de mim como seu amigo?  

 Consigo ser realmente o amigo que Jesus pretende que seja?  
 Qual foi a última vez que participei na Sua missão? 

A Ti, amigo Jesus, dirigimos as nossas preces para que nos ajudes, a nós e a todas 
as outras pessoas, a manifestar o Teu amor através de gestos concretos de 
solidariedade, de serviço e de dom em benefício de todos os irmãos. 

E porque estamos no mês mariano, façamos a nossa Consagração a Nossa 

Senhora: 

 

 

 

 

 
 

De mãos dadas, rezamos a oração que o amigo Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso… 
Senhor, que nos enches o coração do Teu Amor, intercede por nós a fim de sermos 

Tuas testemunhas neste mundo sedento de verdadeira amizade. Ajuda-nos a 

dedicar-Te mais tempo para que conTigo aprendamos o dom do amor autêntico e 

possamos crescer em intimidade conTigo e com os outros.  

Cheios de confiança no Pai, benzemo-nos…               

  Em nome do Pai 
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Preparamo-nos para o nosso momento de oração em família… Optamos por um 
recanto que não ofereça distrações e seja confortável. Desligamos a TV, silenciamos 
os telemóveis e colocamos a etiqueta de porta (se a tivermos). Abrimos a bíblia em 
João 15, 12-17, acendemos a vela e estamos prontos a começar. 

Convidados por Jesus a uma relação de confiança, intimidade e amizade, 
benzemo-nos…  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

O que Jesus espera dos Seus amigos? 

Oh Senhora Minha! Oh! Minha Mãe,  

eu me ofereço todo a Vós e em prova da minha devoção para Convosco,  

Vos consagro neste dia (nesta noite)  

os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração 

 e inteiramente todo o meu ser.  

E porque assim sou Vosso, ó incomparável Mãe,  

guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade Vossa.  

Lembrai-vos que Vos pertenço, terna Mãe, Senhora Nossa, 

guardai-me e defendei-me como coisa própria Vossa. 

 Amen 

 



 
Sintamos o amor inesgotável do Pai… Louvemo-l`O, através das palavras de Jesus, 
no cântico “Como o Pai me amou”! 

 
A amizade do Pai é incondicional, gratuita, desinteressada e não exige nada em 

troca… Vamos agradecer-lhe, em voz alta, as coisas que preenchem a nossa vida 

de momentos únicos de alegria, felicidade, paz… e reconhecer nelas, os sinais 

concretos do amor de Deus… 

Aquele de nós que tem resistido à leitura do texto bíblico, quer arriscar hoje? O 
amigo Jesus está presente e dá-te confiança. (Jo 15, 12-17) 
  
É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus 
amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo 
não sabe o que faz o seu senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer 
tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; fui eu que vos escolhi 
e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que 
vos ameis uns aos outros».  
 
Vamos entender melhor as palavras que escutámos…  
 
Amigo é uma palavra que se tornou banal e já não possui o mesmo valor e 
significado que deveria receber. Atualmente, qualquer um pode ser chamado de 
amigo, seja no âmbito escolar, profissional ou qualquer outro, sem 
verdadeiramente sê-lo. Até aquele que simplesmente te adicionou numa qualquer 

rede social e que tu nunca viste e ou com quem nunca falaste é chamado de amigo. 
Acredito que Amigo é muito mais do que isto. 
Jesus convidou Pedro, Tiago e João a irem a lugares onde nem todos iam, a orar nas 
últimas horas da sua vida, na angústia do Getsémani. Judas arrancou do peito do 
Mestre e ouviu da sua boca esta palavra, quando se aproxima e beija Jesus que lhe 
pergunta: “Amigo, a que vieste?” 
Na última ceia, Jesus juntou o grupo dos discípulos e chamou-os de amigos para 
mostrar que deseja a sua confiança e amor. “Vós sois meus amigos”, diz Jesus. E 
assim, dá-nos o privilégio de sermos Seus amigos… Mas o que espera Jesus dos seus 
amigos? 
 
Primeiro: que amem ao Seu modo, pois diz-nos: “Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a vida pelos amigos.” Neste dar a vida estão presentes muitas 
realidades mas é sobretudo assumir as mesmas atitudes de Jesus na Sua forma de 
se relacionar com as pessoas: acolher, sentir compaixão, perdoar, manifestar 
misericórdia, fazer-se próximo de quem sofre. Na amizade ao modo de Jesus, não 
há contrapartidas e não se exige qualquer tipo de retribuição. 
 
Segundo: que obedeçam aos Seus ensinamentos, pois diz-nos: “Vós sois meus 
amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.” Todo o amigo tem liberdade de pedir algo. 
Alguns chegam mesmo a emprestar dinheiro como prova de confiança nos seus 
amigos. E Jesus, pediu algo muito importante como prova da nossa amizade por 
Ele, quando nos diz que mostramos a nossa amizade quando obedecemos à sua 
Palavra e aos seus ensinamentos… Todos somos influenciados pelos nossos amigos 
e aprendemos a gostar de certas coisas por causa deles. Então… a nossa vida é 
influenciada por Jesus quando com amor e prazer cumprimos os Seus 
ensinamentos. 
 
Terceiro: que participem da Sua missão, pois diz-nos: “Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor; mas chamo-vos amigos, porque 
Vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.” Sabemos que todos os amigos 
contam segredos uns aos outros e que a confiança é uma prova de amizade. Jesus 
manifesta a sua confiança em nós ao dar-nos a maior de todas as revelações e ao 
fazer-nos participar da Sua missão. O escravo executa o trabalho sem saber o que 
está projetado pelo seu senhor. O amigo conhece e participa do mesmo projeto. Ao 
fazer esta comparação, Jesus recorda-nos a necessidade de sermos companheiros 
de missão, sujeitos que agem em sintonia com Ele. Os amigos de Jesus 
compartilham e coparticipam no mesmo amor, na mesma missão. 
 

Como o Pai Me amou, 
Eu vos tenho amado 
Permanecei no meu amor, 
Permanecei no meu amor. 
 
Se guardarem minhas palavras 
e se amarem como irmãos 
Partilharão com alegria 
o dom da fraternidade 
 

Não verão amor tão grande 

como aquele que vos dei 

Por vós darei a minha vida, 

amai-vos como eu vos amei. 


