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♪ ENTRADA:
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Como é admirável, Senhor, a vossa bondade!
À sombra das vossas asas se refugiam os homens.
À sombra das vossas asas se refugiam os homens.

♪ COMUNHÃO:
A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós.
Por ela entramos,
por ela entramos na vida e na comunhão com Deus.

♪ PÓS COMUNHÃO:
Cristo é nosso Rei, Cristo é nossa paz.
Para sempre reina, só Amor nos traz.
Benção, honra e glória, força e poder.
Só a Ti pertencem, sempiterno Ser.
Viu a terra inteira a Tua doce luz.
Clama num só coro, vem Senhor Jesus.
Deus imenso e forte, Deus eterno e bom.
Reinará no mundo, reinará p’ra sempre.

♪ FINAL:
Salvé, Salvé Estrela do Mar.
Salvé, Mãe do Verbo de Deus.

1. LEITURA

DO

LIVRO DE ISAÍAS (Is 45, 1.4-6)

Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita,
para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos
reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: «Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não Me
conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro; fora de Mim não há Deus.
Eu te cingi, quando ainda não Me conhecias, para que se saiba, do
Oriente ao Ocidente, que fora de Mim não há outro. Eu sou o Senhor e
mais ninguém».
Palavra do Senhor.

«Tomei Ciro pela mão direita para subjugar diante dele as nações»
Pela boca de Isaías, Deus diz-nos que tomou Ciro “pela mão direita para subjugar
diante dele as nações”. Contrariamente ao que toda a gente podia pensar (incluindo o próprio Ciro…), Deus afirma que é Ele que conduz a história. O facto de ser “o
único Senhor, e fora d’Ele não haver outro”, implica isso mesmo.
Foi Deus que chamou Ciro e o escolheu, ainda antes de ele O conhecer.
Perceber a mão de Deus em tudo o que acontece faz parte do essencial de uma
leitura de fé da nossa vida, que passa despercebida a quem vive como se tudo
dependesse apenas de nós, ou do acaso…
Mas a escolha que Deus faz de cada um de nós é sempre uma escolha feita a pensar não apenas em nós, mas também nos outros: “Por causa de Jacob, meu servo,
e de Israel, meu eleito. Eu te chamei…”
Cada escolha de Deus é sempre uma missão!!!
Percebes-te amado, chamado e enviado em missão por Deus?

Da esperança refere a firmeza.
É que são efectivamente muitos os momentos de escuridão, de dúvida, em que somos chamados a viver quase exclusivamente do que não vemos. E a fidelidade
tem o seu segredo na firmeza com que nos apoiamos em Deus e não em nós.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 95 (96), 1.3.4-5.7-8.9-10a.c
Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor.
ou: Aclamai a glória e o poder do Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira.
Publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas. Refrão
………………………………………………

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder.
Dai ao Senhor a glória do seu nome,
levai-Lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Refrão
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira.
Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei»,
governa os povos com equidade. Refrão

2. LEITURA

DA PRIMEIRA
SALONICENSES (1 Tes

EPÍSTOLA
1, 1-5b)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

TES-

Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em
Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam convosco.
Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a actividade da vossa fé, o
esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em Nosso
Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não
vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a acção do Espírito Santo.

Palavra do Senhor.

«Recordamos a vossa fé, caridade e esperança»
Paulo diz aos Tessalonicenses que recorda a sua fé, caridade e esperança.
Da fé sublinha a actividade, o constante dinamismo de atenção ao outro, que é
próprio de uma relação, e que é sempre a tradução de uma exigência de resposta
ao Amor de Deus, o Amor que nos amou primeiro…
Da caridade realça o esforço. Resultado da consciência de que a Caridade nos
eleva a um nível acima da simples natureza e de que ela é o fruto de uma luta permanente para nos vencermos a nós próprios e nos darmos aos outros por inteiro.

Como estás a alimentar a tua fé, a tua caridade e a tua esperança?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mt 22, 15-21)

SEGUNDO

SÃO MATEUS

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que
dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos,
juntamente com os herodianos, e disse-ram-Lhe:
«Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas,
segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou
não pagar tributo a César?». Jesus, conhecendo a
sua malícia, respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apresentaram-Lhe um
denário e Jesus perguntou: «De quem é esta imagem e esta inscrição?».
Eles responderam: «De César». Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o
que é de César e a Deus o que é de Deus».

Palavra da salvação.

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»
“Dar a César o que é de César” significa reconhecer, como refere o Concílio Vaticano II, a autonomia das realidades terrestres. Significa que, no que toca à organização social e à vida de cada pessoa, ninguém tem o direito de impor seja o que
for que derive exclusivamente de uma leitura de fé que fazemos da vida...
Mas isso não é sinónimo de pensar que há realidades na nossa vida que não têm
nada a ver com Deus. Nada na nossa vida pode ser independente de Deus.
Pelo contrário: Ele é o único Senhor, de quem tudo nos vem.
E não Lhe podemos dar apenas parte do que somos, por maior que seja essa parte…
A Deus, ou damos tudo, ou ainda não demos nada!....
É por isso que “dar a Deus o que é de Deus” é também dar César a Deus.
Não podia ser de outra maneira, porque “César” também é de Deus!...
A tua vida está toda ela orientada para Deus?
É Ele quem tu procuras em tudo e acima de tudo?

