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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:   
♦ Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz. 

 Minha vida e minha luz, minha vida e minha luz. 
 

♦ Em Vós, Senhor, está a fonte da vida.                 

 Na vossa luz veremos a luz,  

 na vossa luz veremos a luz. 
 

♪ 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:    
Saboreai e vede como o Senhor é bom! 

Saboreai e vede como o Senhor é bom! 
 

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

Jesus Cristo, ontem e hoje, por toda a eternidade.  

1. LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL (Ez 18, 25-28) 
 

Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A maneira de proceder do Senhor 
não é justa’. Escutai, casa de Israel: Será a minha maneira de proceder 
que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? 
Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, mor-
rerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal 
que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se 
abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há-de viver e 
não morrerá».  
 

Palavra do Senhor. 

«Quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida»    
 

A nossa vida é um projecto. 
Criados por Deus para a Vida que é Ele mesmo, quando nascemos temos diante 
de nós um mundo de possibilidades de ser. 
No fundo, tudo se resume a saber se crescemos, ou não, no sentido de atingirmos 
a nossa verdade mais profunda: a identificação com Deus, o sermos um com Ele. 
Durante o caminho tudo é possível.  
Há sempre a possibilidade de inverter a marcha. Em ambos os sentidos. 
Não há nada que tenhamos feito, por mais meritório que seja quando pontualmente 
analisado, que só por si nos garanta que alcançaremos a meta: a união com Deus. 
E toda uma história de afastamento pode ser redimida por uma palavra final de 
acolhimento de Deus. 
 
 

Hoje estás mais perto de Deus do que estavas ontem? 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 24 (25), 4-5.6-7.8-9        
 

Refrão:  Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia  
  (e do vosso amor). 

  

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: 
    em vós espero sempre. Refrão  
 

……………………………………………… 

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS FILIPENSES   
(Filip 2, 1-11)  

 

Irmãos: Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na carida-
de, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ter-
nura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os 
mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só cora-
ção. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória; mas, com humil-
dade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um 
aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em 
vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de 
condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniqui-
lou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se seme-
lhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda 
mais, obedecendo até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus O exaltou 
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao 
nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda 
a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 
 

Palavra do Senhor. 

«Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus»    
 

A alegria de Paulo só está completa quando aqueles que ele gerou para a vida 
nova em Cristo, a vida da fé, derem corpo a essa mesma vida semeada neles pela 
pregação e pelo baptismo. 
Tudo se resume a ter “os mesmos sentimentos de Cristo Jesus”. 
O grande desafio que temos de enfrentar é de conhecermos bem os sentimentos 
de Jesus, para os acolhermos como a Vida que queremos viver. 
A grandeza com que Jesus vive a entrega aos outros, o perdão, tudo nos confirma 
que Amor se define como o “ser para os outros”, o esquecimento total de si próprio. 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
(Mt 21, 28-32) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos 
do povo: «Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o 
primeiro e disse-lhe: ‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. Mas ele res-
pondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem 
dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: 
‘Eu vou, Senhor’. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao 
pai?». Eles responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus disse-lhes: «Em ver-
dade vos digo: Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de 
vós para o reino de Deus. João Baptista veio até vós, ensinando-vos o 
caminho da justiça, e não acreditastes nele; mas os publicanos e as 
mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arre-
pendestes, acreditando nele».   
 

Palavra da salvação. 

«Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida irão adiante de 
vós para o reino de Deus»    

 

“Trabalhar na vinha do Senhor” nem sempre é aquilo que nos 
atrai mais.  
Sem deixarmos de olhar para Deus como Alguém muito 
importante na nossa vida, às vezes sentimos que há outras 
coisas igualmente atraentes, que parecem ficar de fora… 
A grande descoberta da nossa vida está em perceber que é 
em Deus, e só n’Ele, que a nossa vida ganha pleno sentido e 
tudo se reveste da única alegria capaz de saciar plenamente 
o nosso coração. Só isso permite o arrependimento e a con-
versão. O pior é que, às vezes, nem nos damos conta de que somos como aquele 
filho que diz que vai e não vai… Como os fariseus que ouviam Jesus e se conside-
ravam a si próprios melhores do que os outros e mais próximos de Deus... 
 

Deus é o teu grande tesouro? É isso que a tua vida diz?  
A tua alegria é estar com Ele e escutá-l’O? 

Este Amor é, antes de mais, um Amor para com o Pai. E chama-se obediência. 
Uma obediência não pode acontecer sem humildade… 
E é também, necessariamente, um Amor para com os irmãos. E chama-se serviço. 
Com a mesma humildade de ser o mais pequeno e o servo de todos. 
 

Como é que a obediência e o serviço estão presentes na tua vida? 


