
CÂNTICOS 
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♪ ENTRADA:   
Cantai ao Senhor um cântico novo 
Porque o Senhor fez maravilhas. 
Revelou a Sua justiça às nações. Aleluia. 

 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Como é admirável, Senhor, a vossa bondade!  
À sombra das vossas asas se refugiam os homens.  
À sombra das vossas asas se refugiam os homens. 

 

♪ COMUNHÃO:    
Bendito, bendito sejas, Cristo, meu Senhor, Pela Eucaristia. 
És força no caminhar, Luz no entardecer, Estrela que nos guia. 

A Ti vão matar a sede, Fonte de Água Viva, Para a vida eterna. 
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo A sua cisterna. 

Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede No seu caminhar. 
Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente P’ra sempre a jorrar 

Bendito, bendito sejas, Pastor que nos levas Às águas da Vida. 
Abristes o coração del’ saiu a Igreja, Nossa Mãe querida. 

Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras Mesmo sem pagar. 
Jesus quis morrer na Cruz, para a todo o homem De graça salvar. 

Bendito, bendito sejas, rocha do deserto Salvação do povo. 
Que a nossa Eucaristia dê frutos de Vida, Frutos de Amor Novo. 

 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
Magnificat! Magnificat! 

 

♪ FINAL:    
♫ Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor.  
 

♫ Povo teu somos, ó Senhor, pois Tu nos libertaste 
Pela palavra e pelo amor com que nos resgataste. 

 

1. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA (Sab 12, 13.16-19) 
 

Não há Deus, além de Vós, que tenha cuidado de todas as coisas; a nin-
guém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o 
princípio da justiça e o vosso domínio soberano torna-Vos indulgente 
para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa 
omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas Vós, o 
Senhor da força, julgais com bondade e governais-nos com muita indul-
gência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo 
deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos 
vossos filhos destes a esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao 
arrependimento.  
 

Palavra do Senhor. 

«Após o pecado, dais lugar ao arrependimento»    
 

A misericórdia de Deus torna ainda maior a Sua grandeza! 
O Deus de quem tudo procede, que é omnipotente, que tem  a Seu cuidado todas 
as coisas, é um Deus que “julga com bondade”. 
Conhecendo-nos como somos, conscientes da nossa fragilidade, é esta a razão de 
ser da atitude com que nos apresentamos diante d’Ele: a “esperança feliz de que, 
após o pecado, dá lugar ao arrependimento”. 
É a misericórdia de Deus que marca bem a distinção entre o que é próprio de Deus 
e aquilo que é simplesmente humano… 
É ela a razão maior do nosso deslumbramento diante do Senhor!... 
 

Celebras com assiduidade, sacramentalmente, a misericórdia de Deus? 
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2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS ROMANOS 
(Rom 8, 26-27)  

 

Irmãos: O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não 
sabemos que pedir nas nossas orações; mas o próprio Espírito intercede 
por nós com gemidos inefáveis. E Aquele que vê no íntimo dos corações 
conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus 
que o Espírito intercede pelos cristãos. 
 

Palavra do Senhor. 

«O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis»    
 

Deus só pode ser compreendido a partir de dentro. 
É só a partir da experiência da fé, de sermos habitados pelo Espírito de Deus, que 
podemos começar a entrever um pouco desse Deus que nos transcende infinita-
mente mas que, ao mesmo tempo, é tão próximo. 
Tão próximo que até nos conhece melhor do que nós próprios... 
Quanto mais nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus, mais os nossos crité-
rios de vida, o nosso olhar sobre o mundo, se torna diferente… 
E depois, não sabemos explicar nada: só sabemos dizer a verdade da experiência 
inefável que vivemos. 
 

Abandonas-te facilmente ao que o Espírito Santo te sugere? 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
(Mt 13, 24-43) 

 

Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: «O reino dos 
Céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu 
campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do 
trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apare-
ceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: ‘Senhor, 
não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem então o joio?’. Ele 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 85 (86), 5-6.9-10.15-16a 
 

Refrão: Senhor, sois um Deus clemente. 
 Sois um Deus clemente e compassivo. 

    

Vós, Senhor, sois bom e indulgente, 
cheio de misericórdia para com todos os que Vos invocam.  
Ouvi, Senhor, a minha oração, 
atendei a voz da minha súplica. Refrão  

respondeu-lhes: ‘Foi um inimigo que fez isso’. Disseram-lhe os servos: 
‘Queres que vamos arrancar o joio?’. ‘Não! – disse ele – não suceda que, ao 
arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até 
à ceifa e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e 
atai-o em molhos para queimar; e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’». 
Jesus disse-lhes outra parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se ao 
grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a 
menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plan-
tas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se 
nos seus ramos». Disse-lhes outra parábola: «O reino dos Céus pode com-
parar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de 
farinha, até ficar tudo levedado». Tudo isto disse Jesus em parábolas, e 
sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado 
pelo profeta, que disse: «Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei 
verdades ocultas desde a criação do mundo». Jesus deixou então as multi-
dões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe: 
«Explica-nos a parábola do joio no campo». Jesus respondeu: «Aquele que 
semeia a boa semente é o Filho do homem e o campo é o mundo. A boa 
semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do Maligno e o inimigo 
que o semeou é o Diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os 
Anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do 
mundo: o Filho do homem enviará os seus Anjos, que tirarão do seu reino 
todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão-de lan-  
çá-los na fornalha ardente; aí haverá choro e ranger de dentes. E os justos 
brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, oiça».    
 

Palavra da salvação. 

«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»    
 

É grande a tentação de resolver tudo de uma vez por todas. 
Eliminar definitivamente o mal. 
Escolher o bem para sempre e viver a alegria plena de estar com Deus sem qual-
quer negação, desvio ou indiferença a ensombrar esse encontro... 
O mistério do tempo não é fácil de entender. 
Só sabemos que ele é necessário ao aprofundamento e à maturação do nosso 
coração… 
E que não nos podemos precipitar no juízo, porque nem sempre o que parece é… 
E que é só no fim do tempo que cada liberdade atinge o seu termo e escolhe de 
forma definitiva os caminhos de eternidade que quer trilhar: a alegria da bem-          
-aventurança eterna de estar para sempre na presença de Deus, ou o vazio frio da 
morte consumindo-se eternamente longe do Amor... 
 

Andas a passar pela vida distraído(a), entretido(a) com o dia-a-dia do imedia-
to, ou vives focado(a) nesta meta que é o coração de Deus? 


