
 
 

 

 

 

♫ ENTRADA::::   
Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:     
O Pai, Filho, Espírito Santo: Ó Santíssima Trindade! 

Ó Amor que nos sacia,  
Com a fome da Verdade! 

 

♫ COMUNHÃO:     
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 

Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 
  

♫ 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 ao Pai e ao Filho, glória ao Espírito Amor. 

 

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

♦ Avé, Avé, Avé Maria! 
 Avé, Avé, Avé Maria! 

1. LEITURA DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS (Prov 8, 22-31) 
 

Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «O Senhor me criou como primícias 
da sua actividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade 
fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existi-
rem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido conce-
bida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nas-
cido; ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primei-
ros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava pre-
sente; quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando con-
densava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, 
quando impunha ao mar os seus limites para que as águas não ultrapas-
sassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a 
seu lado como arquitecto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me 
continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra e as 
minhas delícias eram estar com os filhos dos homens».  
 

Palavra do Senhor. 

Antes das origens da terra, já existia a Sabedoria     

 

A criação não é obra do acaso: é um acto de Amor! 
A criação é, por isso, um espelho do Amor e um caminho para o Amor: o Amor 
reflecte-se na Sua obra e esta tende a identificar-se com Ele... 
Porque tudo o que é fruto do Amor obedece à lógica do Amor: tem inscrito em si 
mesmo uma finalidade, uma meta, que é a de ser expressão e caminho para Ele... 
A criação atinge o seu auge no Homem. 
É natural  que, por isso, no Homem se reflicta  com mais clareza esta dimensão  de  



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 8, 4-9 
 

Refrão: Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus!  
 Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus!  

 
    

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, 
a lua e as estrelas que lá colocastes, 
que é o homem para que Vos lembreis dele, 
o filho do homem para dele Vos ocupardes? Refrão  
    

Fizestes dele quase um ser divino, 
de honra e glória o coroastes; 
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, 
tudo submetestes a seus pés: Refrão  
  
Ovelhas e bois, todos os rebanhos, 
e até os animais selvagens, 
as aves do céu e os peixes do mar, 
tudo o que se move nos oceanos. Refrão  

2.  
 

Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça 
em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da gló-
ria de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque 
sabemos que a tribulação produz a constância, a constância a virtude 
sólida, a virtude sólida a esperança. Ora a esperança não engana, por-
que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo que nos foi dado. 
 

Palavra do Senhor. 

Para Deus, por Cristo, na caridade que recebemos do Espírito     
 

A nossa união com Cristo tem como primeiro fruto partilhar a vida de Deus, entrar 
na própria intimidade de Deus, participando do círculo de Amor que Deus é. 

ser simultaneamente expressão e anseio de Amor! 
E nada mais natural, também, que a Sabedoria de Deus encontre no Homem a 
razão maior da Sua alegria, deleitando-se continuamente na sua presença: “As 
minhas delícias eram estar com os filhos dos homens”. 
 

A vontade de Deus é a união com cada um de nós. E a tua? 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
(Jo 16, 12-15) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as 
podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da 
verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; porque 
não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ou-
vido e vos anunciará o que está para vir. Ele Me glo-
rificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anun-
ciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse 
que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará».    

 

Palavra da salvação. 

 

Jesus disse um dia aos Seus discípulos que era “o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
E isso resume tudo acerca de nós e do mundo. 
Somos de Deus e para Deus. 
Esta é a verdade mais simples acerca de cada um de nós. 
Tudo na nossa vida se resume a entendê-lo cada vez melhor e a vivê-lo cada vez 
com mais verdade. 
Nessa tarefa não estamos sós: temos connosco o próprio Deus, que é o primeiro a 
querer que alcancemos essa verdade de sermos um com Ele! 
Por isso Se fez homem, deu a vida por nós e ressuscitou. 
Por isso nos enviou o Seu Espírito, para nos guiar para essa verdade plena de 
deixarmos que Deus seja, definitivamente, tudo em todos! 
 

Deus está bem presente em tudo o que fazes? 
Como estás a alimentar e a fazer crescer a tua união com Ele? 

Esta participação na vida de Deus exprime-se, antes de mais nada, na paz, dom 
do Espírito “em que permanecemos e nos gloriamos”... 
A vida no Espírito faz com que tudo seja fonte de alegria e de Vida, até as próprias 
tribulações, porque tudo é vivido na esperança desse encontro último e definitivo 
de cada um com Deus, a plenitude do Amor. 
E essa esperança não engana, porque o Amor de Deus é já uma realidade na nos-
sa vida: fazemos já hoje a experiência feliz de sermos habitados pelo Espírito... 
 

A paz, a serenidade interior, a alegria... dão o tom à maneira como vives? 
A esperança marca a maneira de te entenderes a ti próprio? 
E qual é o horizonte dessa esperança? Para onde é que ela aponta? 


