
 

 

MISSA DAS 12H00 
 

 

♫ ENTRADA::::    
Toda a nossa glória está na Cruz  
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:  
Adoramos, Senhor, a vossa Cruz,  
louvamos e glorificamos  
a vossa ressurreição:  
pela árvore da Cruz 
veio a alegria ao mundo inteiro.  
Adoramos, Senhor, a vossa Cruz. 

 

♫ COMUNHÃO:     
O meu alimento 
é fazer a vontade de Meu Pai. 
O meu alimento  
é fazer a vontade de Meu Pai. 

 

♫ PÓS COMUNHÃO:     
“Amai, como Eu vos amei!”  
A Palavra de Jesus Ao impor a Nova Lei, 
Tem o peso duma cruz, Tem o peso duma cruz. 

 

♫ FINAL:     
Ó Cruz de Amor!  
Ó Cruz de Jesus Cristo sê nosso auxílio e luz da nossa noite. 
Ó Cruz de Amor!  
Ó Cruz de Jesus Cristo sê nosso auxílio e luz das nossas vidas. 

1. LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS (Num 21, 4b-9) 
 

Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e 
contra Moisés: «Porque nos fizeste sair do Egipto, para morrermos nes-
te deserto? Aqui não há pão nem água e já nos causa fastio este alimento 
miserável». Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas 
que mordiam nas pessoas e morreu muita gente de Israel. O povo diri-
giu-se a Moisés, dizendo: «Pecámos, ao falar contra o Senhor e contra ti. 
Intercede junto do Senhor, para que afaste de nós as serpentes». E Moi-
sés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: «Faz uma ser-
pente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordi-
do e olhar para ela ficará curado». Moisés fez uma serpente de bronze e 
fixou-a num poste. Quando alguém, era mordido por uma serpente, 
olhava para a serpente de bronze e ficava curado.  
 

Palavra do Senhor. 

«Quem era mordido, olhava para a serpente de bronze e ficava curado»    
 

A nossa vida é marcada por sonhos e esperanças que apontam sempre para muito 
mais longe do que a realidade dos nossos limites permite. 
Esta contradição fundamental da nossa condição humana, vivida muitas vezes de 
forma dramaticamente dolorosa, não tem saída se a pensarmos apenas a partir de 
nós próprios. 
A única maneira de ter sentido é olhá-la a partir da relação com Deus. 
Mesmo quando é tão difícil para nós conciliar o Amor de Deus com a experiência 
concreta do sofrimento: «Porque nos fizeste sair do Egipto, para morrermos neste 
deserto?». 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 77 (78), 1-2.34-35.36-37.38  
 

Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.  
 (Não esqueçais as obras do Senhor.)  
  

Escuta, meu povo, a minha instrução, 
presta ouvidos às palavras da minha boca. 
Vou falar em forma de provérbio, 
vou revelar os mistérios dos tempos antigos. Refrão  
    

Quando Deus castigava os antigos, eles O procuravam, 
tornavam a voltar-se para Ele 
e recordavam-se de que Deus era o seu protector, 
o Altíssimo o seu redentor. Refrão  
 

Eles, porém, enganavam-n’O com a boca 
e mentiam-Lhe com a língua; 
o seu coração não era sincero, 
nem eram fiéis à sua aliança. Refrão 

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS FILIPENSES 
(Filip 2, 6-11)  

 

Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade 
com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de ser-
vo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por 
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os 
nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e 
nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para 
glória de Deus Pai.  
 

Palavra do Senhor. 

A Fé é acreditar no Amor inimaginável (de tão grande que é!...) de um Deus que 
nunca nos falta.  
Essa confiança não muda, muitas vezes, a realidade dos factos.  
Mas permite-nos vivê-los em relação com Deus, percebendo que a última e definiti-
va palavra é sempre a do Amor que Ele é! 
E a salvação é isso.  
 

Nos momentos mais duros da tua vida és capaz de fixar o olhar na Cruz, no 
Amor de Jesus que deu a vida por ti? 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
(Jo 3, 13-17) 

 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Ninguém subiu ao Céu 
senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem. Assim como Moi-
sés elevou a serpente no deserto, também o Filho do homem será eleva-
do, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida eterna. Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo 
o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por-
que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo por Ele».  
 

Palavra da salvação. 

«O Filho do homem será exaltado»    
 

Contemplar o mistério da Cruz é contemplar a grandeza do 
Amor de Deus por nós e deixarmo-nos maravilhar pela impor-
tância que cada um de nós tem a Seus olhos. 
A Cruz é a expressão máxima do Amor desse Deus que dá 
tudo por nós, até a própria vida, para nos ter junto de Si: 
“porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para que o mun-
do seja salvo por Ele”. 
Mas o mistério da Cruz é mais do que isso. 
É também a afirmação clara (por mais estranha e incom-
preensível que seja para nós…) de que a verdade da Vida, a 

verdade do Amor é a Cruz. 
Não é fácil perceber isso. 
Porque quando olhamos para a Cruz o que vemos de imediato é o sofrimento. 
Mas acreditar em Jesus, acreditar no Seu Amor, é reconhecer n’Ele a plenitude da 
Vida para que fomos criados e que todos procuramos, mesmo sem o sabermos. 
É acreditar na Cruz como sendo a Verdade da Vida e do Amor! 
 

Jesus é verdadeiramente o Homem que queres ser? 

«Humilhou-se a si próprio; por isso Deus o exaltou»    
 

O Amor tem a ver com a obediência, com o esvaziamento completo de si próprio 
para se deixar preencher totalmente pelo Outro. 
É por isso que este aparente “perder a vida”, que surge aos nossos olhos como 
uma humilhação, é na verdade um “ganhar a vida”, que mais do que uma conquis-
ta é o acolhimento do Dom gratuito que a Vida é! 
 

Como é que vives a humildade? Humilhação, vergonha, ou Amor? 


