MISSA DAS 12H00
♫ ENTRADA:
Maranatha! Vinde, Senhor Jesus! Maranatha!

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
♦ Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor.

Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém.
♦ A Vós, Senhor, elevo a minha alma;

meu Deus, em Vós confio.

♫ COMUNHÃO:
Descei, Senhor Jesus, dos altos Céus!
Vinde trazer ao mundo a paz de Deus!

♫ PÓS COMUNHÃO:
Dona nobis pacem.

♫ FINAL:
♦ Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.

Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.
♦ Abri de par em par as portas a Cristo!

Abri as portas ao Redentor!

1. LEITURA

DO

LIVRO DE ISAÍAS (Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o vosso nome.
Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração, para que não Vos tema? Voltai, por amor dos vossos servos e das
tribos da vossa herança. Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa
face estremeceriam os montes! Mas vós descestes e perante a vossa face
estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram
que um Deus, além de Vós, fizesse tanto em favor dos que n’Ele esperam. Vós
saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos.
Estais indignado contra nós, porque pecámos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro, as nossas
acções justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos como folhas
secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o vosso
nome, ninguém se levantava para se apoiar em Vós, porque nos tínheis
escondido o vosso rosto e nos deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós,
porém, Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; somos todos
obra das vossas mãos.

Palavra do Senhor.

«Oh se rasgásseis os céus e descêsseis»
A experiência de Deus que o povo de Israel faz é que Ele é um Deus salvador.
E isso diz-lhes imediatamente duas coisas muito importantes a respeito de Deus.
Antes de mais nada, Deus afirma-Se como um Deus de Amor, que os ama muito
para além de todo e qualquer merecimento, um Deus que lhes perdoa sempre o
seu pecado quando voltam para Ele de coração contrito e arrependido: “Sois nosso

Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o vosso nome”.
E, em segundo lugar, que Ele é um Deus com poder para intervir na história e
mudar o rumo dos acontecimentos.
Daqui resultam também duas atitudes fundamentais do coração do crente.
Em primeiro lugar, o desejo irreprimível de se encontrar com Deus e de viver na
Sua presença: “Oh, se rasgásseis os céus e descêsseis!”…
E em segundo lugar, diante da certeza da presença de Deus e da força do Seu poder (“Mas Vós descestes e perante a vossa face estremeceram os montes”), a
incompreensão do profundo respeito de Deus pela nossa liberdade, apesar de tanto desejar estar connosco: “Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração para que não Vos tema?”
Como é que se manifesta o desejo de Deus na tua vida?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19
Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
Pastor de Israel, escutai,
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei.
Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio. Refrão
………………………………………………

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes,
sobre o filho do homem que para Vós criastes;
e não mais nos apartaremos de Vós:
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Refrão

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA
CORÍNTIOS (1 Cor 1, 3-9)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e
do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso
respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo: em toda a palavra e em todo o conhecimento;
e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. De facto,
já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim,
para que sejais irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel
é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus
Cristo, Nosso Senhor.

Palavra do Senhor.

Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo
Conhecer Cristo é perceber n’Ele a grandeza infinita do Amor que Deus nos tem.
Em Cristo conhecemos um Amor que dá tudo por nós e que, com a novidade da
ressurreição, nos oferece uma plenitude de Vida que ultrapassa tudo o que somos
capazes de verbalizar.
Seduzidos por esse Amor, passamos a vida atraídos por Ele, desejando o encontro
definitivo com Ele e esperando ansiosamente a Sua plena manifestação.
A verdade do conhecimento que temos de Cristo mede-se pela força da esperança
que se gera em nós. Uma esperança que é vivida na certeza da fidelidade de Deus:
“Fiel é Deus por quem fostes chamados…” “Ele vos tornará firmes até ao fim”.
Qual é o projecto mobilizador de toda a tua vida? Seres um com Cristo?
 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 13, 33-37)

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e vigiai,
porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem
que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus
servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que
vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da
casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!».
Palavra da salvação.

«Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa»
Cada um de nós é um mistério.
Antes de mais nada para nós próprios.
A nossa vida está cheia de sonhos que não sabemos explicar… De onde vêm? E
porquê estes e não outros?
A Fé, sem nos explicar quase nada, dá-nos um princípio de resposta: somos assim
porque somos de Deus. É Ele o dono da casa que é cada um de nós.
Se nos quisermos compreender só temos um caminho: procurar a todo o custo o
rosto deste Deus que nos criou, que semeou em nós estes sonhos, e de Quem
somos reflexo…
Com a consciência de que a nossa vida obedece a uma lógica de adormecimento,
que faz da vigilância uma atitude fundamental: “Vigiai, porque não sabeis quando
virá o dono da casa”.
Como é que estás de vigilância?

