
 

 

♫ ENTRADA:   

Eu venho, Senhor, à vossa presença.  

Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória.  

Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   

Feliz o povo que sabe aclamar-Vos,  

que sabe aclamar-Vos, Senhor,  

e caminha à luz do vosso rosto, à luz do vosso rosto. 
 

♫ COMUNHÃO:    

Quem come deste pão viverá eternamente. 

Vinde e comei: este é o corpo do Senhor. 

Quem bebe deste cálice terá a vida eterna. 

Vinde e bebei: é o sangue do Senhor. 
 

♫ PÓS COMUNHÃO:    

Senhor, trazei-nos a paz!  Guardai-nos em vosso amor! 

Senhor, trazei-nos a paz! Guardai-nos em vosso amor! 
 

♫ FINAL:    

Diz o Senhor: “Ide e ensinai todos os povos,  

baptizai-os e ensinai-os a cumprir 

tudo quanto vos mandei, tudo quanto vos mandei.” 

1. LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS (Am 7, 12-15) 
 

Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós: «Vai-te daqui, 
vidente. Foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profeci-
as. Mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o 
templo do reino». Amós respondeu a Amasias: «Eu não era profeta, nem 
filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicómoros. Foi o Senhor 
que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai profetizar ao meu po-
vo de Israel’».   
 

Palavra do Senhor. 

«Vai, profeta, ao meu povo»     

 

A revelação de Deus ao Homem, em linguagem humana, é o caminho escolhido 
por Deus para nos comunicar a Sua Palavra. 
É sempre Ele que toma a iniciativa de nos procurar e, escolhendo-nos, nos envia. 
Não importa de onde vimos, quem somos, nem o que fazemos.  
Porque somos apenas instrumentos de que Deus se serve para intervir na história 
em favor do Seu povo. 
Enviado por Deus, o profeta não é muitas vezes bem acolhido. 
Mas a consciência de que é o que é por escolha de Deus e não por ter ou não ter 
gosto ou aptidões para a missão, a consciência de que a obra não é sua, dá ao 
profeta uma liberdade muito grande para aceitar tudo, inclusive o fracasso, pelo 
menos aparente. 
 

Reconheces-te chamado(a) e enviado(a) por Deus?  



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 84 (85), 9-14    
 

Refrão: Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação. 
 (Dai-nos a vossa salvação).  
 

      Ou: Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.  
    

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis 
e a quantos de coração a Ele se convertem. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra. Refrão  
…………………………………………………… 

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (Ef 1, 3-14)  
 

Irmãos: Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do 
alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais 
em Cristo. N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua presença. Ele nos predesti-
nou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus fi-
lhos adoptivos, por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que 
derramou sobre nós, por seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, temos 
a redenção e a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, 
que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligên-
cia, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio de benevo-
lência n’Ele de antemão estabelecido, para se realizar na plenitude dos 
tempos: instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus e na 
terra. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predesti-
nados, segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza conforme a deci-
são da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós 
que desde o começo esperámos em Cristo. Foi n’Ele que vós também, 
depois de ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, 
abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo 
prometido é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que 
Deus adquiriu para louvor da sua glória. 
 

Palavra do Senhor. 

«Ele nos escolheu, em Cristo, antes da criação do mundo»     
 

“Bendito seja Deus…” 
Esta é a única resposta possível quando nos detemos a contemplar a grandeza do 
projecto de Deus para o Homem!  
Deus tem um projecto de Vida para cada um de nós e para a humanidade inteira 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
(Mc 6, 7-13) 

 

Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los 
dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes 
que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão: nem pão, nem 
alforge, nem dinheiro; que fossem calçados com sandálias, e não levas-
sem duas túnicas. Disse-lhes também: «Quando entrardes em alguma 
casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma 
localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó 
dos vossos pés como testemunho contra eles». Os Apóstolos partiram e 
pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram 
com óleo muitos doentes e curaram-nos.    
 

Palavra da salvação. 

«Começou a enviá-los»    
 

O dinamismo da missão está desde sempre presente na relação de Jesus com os 
Seus discípulos. 
Começa por chamá-los para um experiência de intimidade com Ele. 
Mas depressa os ajuda a perceber que o segredo da Vida que tanto os atrai n’Ele é 
o dom, a partilha, o sair de si, a relação. 
E, por isso, mal eles começam a perceber um pouco que seja dessa Vida, começa 
a enviá-los em missão. 
O envio é explícito. 
Mas até podia não o ser. 
Porque essa é a natureza da Vida que se bebe junto de Jesus: não descansar en-
quanto todos não participarem dela! 
Porque essa Vida é comunhão.  
E é por isso que são enviados “dois a dois”... 
 

O sentido da missão está presente na tua vida? De que modo? 

Saber isso, ter consciência de que Deus pensou em nós (a humanidade no seu 
todo e cada um de nós em particular) ainda antes da criação do mundo, não pode 
deixar de nos maravilhar, com essa escolha que Deus fez de nós, desde sempre. 
Essa consciência ajuda-nos a perceber que somos escolhidos por Deus e que ca-
da um de nós é único aos Seus olhos. 
E também nos “obriga” a procurar desvendar o mistério dessa Vida que Deus pre-
parou desde sempre para nós! 
 

Vives da certeza de teres sido escolhido por Deus? Isso determina as tuas 
escolhas, de cada dia, das mais importantes às mais insignificantes? 


