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♪ ENTRADA:
Feliz o povo que sabe aclamar-Vos,
que sabe aclamar-Vos, Senhor,
e caminha à luz do Vosso rosto,
à luz do Vosso rosto.

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira,
Tu és a luz que ilumina a minha vida.

♪ COMUNHÃO:
Eu sou o Pão vivo descido do céu.
Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei.

♪ PÓS COMUNHÃO:
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Deus repousa em mim,
Deus me consagrou,
Deus me enviou a anunciar a paz e o bem.
Deus me enviou a anunciar a paz e o bem.

♪ FINAL:
♦ Abri de par em par as portas a Cristo!

Abri as portas ao Redentor!
♦ A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós.

Por ela entramos,
por ela entramos na vida
e na comunhão com Deus.

1. LEITURA

DA

PROFECIA

DE

EZEQUIEL (Ez 33, 7-9)

Eis o que diz o Senhor: «Filho do homem, coloquei-te como sentinela na
casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los
da minha parte. Sempre que Eu disser ao ímpio: ‘Ímpio, hás-de morrer’,
e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte.
Se tu, porém, avisares o ímpio, para que se converta do seu caminho, e
ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua
vida».

Palavra do Senhor.

«Se não falares ao ímpio, pedir-te-ei contas do seu sangue»
Para os homens, de vez em quando, há casos perdidos…
Gente em que parece que não vale a pena continuar a
insistir...
E há também o cansaço próprio de quem sente que está
sempre a começar do princípio... e não vê frutos…
E se deixa abater por isso, esquecido de que “um é o que
semeia e outro o que colhe”.
Somos sentinelas!
Não de nós próprios, mas de Deus! E do Seu povo.
A única coisa que se pede à sentinela é que esteja vigilante (conhecendo o tesouro
que guarda e os perigos que enfrenta). E que avise!
Estás consciente das tuas omissões? E disposto(a) a corrigi-las?

até mesmo de sonhar...
Amar como Deus ama.
A isso se resume todo o nosso projecto de vida.
E é também algo que precisamos de aprender, pois nada mais importa!

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9
Refrão: Hoje se escutardes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.
(Não fecheis os vossos corações.)

Andas a aprender com Deus a exigência e a plenitude do Amor?

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Refrão

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mt 18, 15-20)

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Refrão
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras». Refrão

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Rom 13, 8-10)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

ROMANOS

Irmãos: Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns
para com os outros, pois, quem ama o próximo, cumpre a lei. De facto,
os mandamentos que dizem: «Não cometerás adultério, não matarás,
não furtarás, não cobiçarás», e todos os outros mandamentos, resumem-se nestas palavras: «Amarás ao próximo como a ti mesmo». A caridade
não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei.

Palavra do Senhor.

«A caridade é o pleno cumprimento da lei»
O cumprimento estrito da letra dos mandamentos (sobretudo na sua formulação
negativa) não garante o essencial, a caridade.
É por isso que São Paulo nos diz que “a caridade é o pleno cumprimento da lei”.
Mas a caridade exprime-se necessariamente em gestos, em atitudes e palavras,
em comportamentos: os mandamentos são a tradução concreta da caridade.
A caridade é o Amor que é próprio de Deus.
E é por isso que transcende infinitamente o amor que somos capazes de realizar e

SEGUNDO

SÃO MATEUS

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu
irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para
que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja; e se
também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos
digo: Tudo o que ligardes na terra será ligado no
Céu; e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu. Digo-vos ainda: Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus. Na
verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu
nome, Eu estou no meio deles».

Palavra da salvação.

«Se te escutar, terás ganho o teu irmão»
Todos somos insubstituíveis apenas numa coisa: no nosso próprio caminho...
Por mais que o queiramos, nunca nos podemos substituir aos outros nas escolhas
que têm de ser suas. Podemos (e devemos!) nunca desistir de os interpelar, de
criar condições que facilitem o seu percurso… mas não podemos fazer mais.
Quem ama, sabe isso e nunca desiste de estimular o próximo, aproveitando assim
todas as oportunidades para insistir a tempo e a contratempo (porque é próprio do
amor querer partilhar os tesouros que se tem…).
O cristão é aquele que aprende a olhar o outro como um irmão.
Quando se trata de intervir e exercer a correcção fraterna, se o outro é baptizado,
faz apelo a essa sua condição. Se ele não o escutar, tratá-lo-á como se não o fosse, mas não deixará de o interpelar, porque só lhe interessa ganhar o irmão!
Exerces a correcção fraterna para com todos, ou deixas que os respeitos humanos falem mais alto?

