
 

MISSA DAS 12H00 
 
 

♪ ENTRADA:   
Ouvi, Senhor, as minhas palavras, 

Atendei o meu clamor. 

Escutai as minhas súplicas, meu Rei e Senhor. 
 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Nada temo,  

pois a Luz / a Paz / a Fonte / a Vida / o Pai / está comigo. 

Nada temo,  

pois a Luz / a Paz / a Fonte / a Vida / o Pai / está comigo. 
 

♪ COMUNHÃO:    

O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 
  O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 
 

Nem só de pão vive o homem, 

Mas de toda a palavra de Deus, 

Mas de toda a palavra de Deus. 
 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
Cristo é nosso Rei, Cristo é nossa Paz, 

Para sempre reina, só amor nos traz. 

Amor, paz e glória, louvor ao Senhor. 

Glória a Deus eterno, glória a Deus Amor. 

1. LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS (Gen 9, 8-15) 
 

A aliança de Deus com Noé, salvo das águas do dilúvio  

 

Deus disse a Noé e a seus filhos: «Estabelecerei a 
minha aliança convosco, com a vossa descendên-
cia e com todos os seres vivos que vos acompa-
nham: as aves, os animais domésticos, os animais 
selvagens que estão convosco, todos quantos saí-
ram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei 
convosco a minha aliança: de hoje em diante 
nenhuma criatura será exterminada pelas águas 
do dilúvio e nunca mais um dilúvio devastará a 
terra». Deus disse ainda: «Este é o sinal da aliança 
que estabeleço convosco e com todos os animais 
que vivem entre vós, por todas as gerações futuras: 
farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que 
será um sinal da aliança entre Mim e a terra. Sem-
pre que Eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas 
nuvens o arco, recordarei a minha aliança convos-
co e com todos os seres vivos e nunca mais as 
águas formarão um dilúvio para destruir todas as 
criaturas».   
 

Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL:  

Salmo 24 (25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9    
 

Refrão: Todos os vossos caminhos, Senhor,   
 são amor e verdade,  
 são amor e verdade. 

 

       ou: Todos os vossos caminhos, Senhor,   
 são amor e verdade 
 para os que são fiéis à vossa aliança. 

 

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador. Refrão   
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2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO PEDRO (1 Pedro 3, 18-22) 
 

«O Baptismo que agora vos salva»   

 

Caríssimos: Cristo morreu uma só vez pelos pecados – o Justo pelos injus-
tos – para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à 
vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que Ele foi pregar aos espíritos 
que estavam na prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes, quando, 
nos dias de Noé, Deus esperava com paciência, enquanto se construía a 
arca, na qual poucas pessoas, oito apenas, se salvaram através da água. 
Esta água é figura do Baptismo que agora vos salva, que não é uma purifi-
cação da imundície corporal, mas o compromisso para com Deus de uma 
boa consciência; ele vos salva pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu 
ao Céu e está à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os Anjos, as 
Dominações e as Potestades. 
 

Palavra do Senhor. 

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

(Mc 1, 12-15) 
 

«Era tentado por Satanás e os Anjos serviam-n’O» 
 

Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve 
no deserto quarenta dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais 
selvagens e os Anjos serviam-n’O. Depois de João ter sido preso, Jesus par-
tiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: «Cumpriu-se 
o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho».    
 

Palavra da salvação. 

 

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças que são eternas. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor. Refrão   

 

O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Refrão   

PARA REZAR: 
 

Procura verbalizar as tuas aspirações mais profundas. 
És capaz de perceber em Deus a resposta para elas? 
Agradece ao Senhor os sinais da Sua presença na tua vida e tudo o que Ele 
fez por ti, para te trazer ao que és hoje… 
Pede ao Senhor que te ajude a fazer d’Ele a grande prioridade da tua vida! 
 

PARA MUDAR / AGIR: 
 

Olha à tua volta, para aqueles que te estão mais próximos… 
Procura vê-los com os olhos de Deus... 
O que é que Deus te pede que faças por cada um deles em concreto? 

É longo o caminho que nos separa de Deus. 
Tão longo que só o próprio Deus pode vencer essa distância que nos separa d’Ele. 
A Boa Nova que enche o coração de todos os que sentem dentro de si o desejo de 
Deus e percebem que a sua vida só será mesmo Vida quando unidos a Ele, é a 
certeza de que Deus não deixa sem resposta a busca do encontro com Ele, que 
Ele mesmo semeou no nosso coração: “Estabelecerei a minha aliança convosco… 
Nunca mais um dilúvio devastará a terra”… 
Esta promessa de Deus exprime-se de uma maneira que ultrapassa tudo o que 
podemos imaginar. O Amor que Deus é não O deixa ficar quieto diante da nossa 
recusa em segui-l’O, impele-o para o deserto que é a nossa condição humana a 
partir do momento em que, sendo d’Ele, vivemos longe d’Ele sem que Ele seja 
para nós a evidência que devia ser… 
É por isso que Deus se faz um de nós. 
E morre por nós: “para vos conduzir a Deus”!... 
Jesus cumpre esta Sua missão quando “morreu segundo a carne e voltou à vida 
pelo Espírito” e partilha connosco o Seu Espírito, pelo “Baptismo que nos salva”. 
O Baptismo não é um mero gesto ritual. E muito menos uma lavagem do corpo. 
É “um compromisso para com Deus”! 
Ser baptizado é “acreditar no Evangelho”, acolhê-lo. 
É acreditar no dom do Espírito, na Vida de Deus, na intimidade que Deus partilha 
connosco, e fazer nossa essa Vida, deixarmo-nos renovar inteiramente por ela. 
É por isso que a conversão, a mudança radical de vida é, ao mesmo tempo, fruto e 
condição para o baptismo: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”. 
 

A atracção por Deus e o compromisso com Ele dominam a tua vida?  


