
 
 MISSA DAS 12H00 

 
 

♪ ENTRADA:   
Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor.  
Aleluia! Aleluia! 

 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Senhor, trazei-nos a paz! Guardai-nos em Vosso amor! 

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

♪ COMUNHÃO:    
Quero bendizer-Vos, todos os dias da minha vida,  

porque sois bom, Senhor, porque sois bom, Senhor,  
para aqueles que em Vós esperam,  
porque sois bom, Senhor,  

para aqueles que em Vós esperam. 
 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
Cremos em Vós, ó Deus, cremos em Vós. 

Ó Pai que estais nos céus, olhai por nós. 
Chegue até Vós, ó Deus, a nossa humilde voz. 
Cremos em Vós, ó Deus, cremos em Vós. 

 

♪ FINAL:    
Mãe de Jesus, Mãe da Igreja,  
Causa da nossa alegria. 

Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós, ó Maria! 

 

1. LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS (Is 5, 1-7) 
 

Vou cantar, em nome do meu amigo, um cântico de amor à sua vinha. O 
meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a e limpou-a das 
pedras, plantou-a de cepas escolhidas. No meio dela ergueu uma torre e 
escavou um lagar. Esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agra-
ços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes 
entre mim e a minha vinha: Que mais podia fazer à minha vinha que não 
tivesse feito? Quando eu esperava que viesse a dar uvas, porque é que ape-
nas produziu agraços? Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha: vou 
tirar-lhe a vedação e será devastada; vou demolir-lhe o muro e será espezi-
nhada. Farei dela um terreno deserto: não voltará a ser podada nem cavada, 
e nela crescerão silvas e espinheiros; e hei-de mandar às nuvens que sobre 
ela não deixem cair chuva. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel 
e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava rectidão e só 
há sangue derramado; esperava justiça e só há gritos de horror.  
 

Palavra do Senhor. 

«A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel»    
 

A colina era fértil e as cepas escolhidas. 
Não faltaram cuidados por parte do dono da vinha, tal era o seu amor:  
“lavrou-a e limpou-a das pedras”. 
Mas, contrariamente a tudo o que seria de esperar,  
em vez de dar uvas a vinha “só produziu agraços”… 
Podemos imaginar a desilusão do dono da vinha… 
Na relação de Deus connosco a esta “desilusão” (se assim lhe podemos chamar…) 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 79 (80), 9.12-16.19-20        
 

Refrão:  A vinha do Senhor é a casa de Israel. 
  

Arrancastes uma videira do Egipto, 
expulsastes as nações para a transplantar. 
Estendia até ao mar as suas vergônteas 
e até ao rio os seus rebentos. Refrão  
 

……………………………………………… 
 

Não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
Senhor Deus dos Exércitos, fazei-nos voltar, 
iluminai o vosso rosto e seremos salvos. Refrão  

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS FILIPENSES   
(Filip 4, 6-9)  

 

Irmãos: Não vos inquieteis com coisa alguma. Mas, em todas as circuns-
tâncias, apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, 
súplicas e acções de graças. E a paz de Deus, que está acima de toda a 
inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em 
Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, 
tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo 
o que é virtude e digno de louvor é o que deveis ter no pensamento. O 
que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim é o que deveis 
praticar. E o Deus da paz estará convosco. 
 

Palavra do Senhor. 

«Ponde isto em prática e o Deus da paz estará convosco»    
 

É vulgar querermos primeiro ter a vida mais ou menos arrumada  
para depois então nos dedicarmos às coisas que sabemos serem importantes… 
E as desculpas para procedermos assim são mais que muitas.  
Cada um tem as suas... 
Mas a lógica de Deus, a lógica mais profunda da vida é outra:  
para renascer, primeiro é preciso morrer! 

junta-se a tristeza por nos ver desperdiçar a vida. 
E o sofrimento por nos ver transformados em terra árida e infecunda. 
Em Isaías é o dono da vinha que a obriga a atravessar esse deserto. 
O que Isaías não diz é que esta história de Amor não acaba aí. 
É das que tem um final feliz, porque Deus não consegue desistir de nós!... 
 

Que frutos está a tua vida a dar?  
�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

(Mt 21, 33-43) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do 
povo: «Ouvi outra parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, 
cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre; depois, 
arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época 
das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. 
Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram 
outro, e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em 
maior número que os primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. Por 
fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o meu filho’. 
Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua herança’. E, agarrando-o, lançaram-no 
fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles 
vinhateiros?». Eles responderam: «Mandará matar sem piedade esses mal-
vados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos 
a seu tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na Escritura: ‘A pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; tudo isto veio do Senhor 
e é admirável aos nossos olhos’? Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o reino 
de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos». 
 

Palavra da salvação. 

«Arrendará a vinha a outros vinhateiros»    
 

Não faltam vinhateiros a quem arrendar a vinha. 
Mas também não há quem fique sem vinha para trabalhar. 
Todos somos únicos. E nenhum é esquecido. 
Mas há o espaço próprio da nossa liberdade.  
A dada altura podemos esquecer-nos de que a vinha tem um 
proprietário e que não somos nós os donos. 
Há situações na vida em que percebemos isso com muita clareza, quando confron-
tados com os nossos limites. Nessas alturas, quase que nos apetecia pedir a Deus 
que não fosse tão discreto, tão respeitador da nossa liberdade.  
Mas Ele é assim: não tem emenda!... 
 

Percebes a tua vida como um dom?  

Primeiro, “não vos inquieteis com coisa alguma” e “o que aprendestes, recebestes, 
ouvistes e vistes em mim é o que deveis praticar”.  
Depois (e só depois!), então, “o Deus da paz estará convosco”. 
 

Percebes facilmente a presença de Deus na tua vida como fonte de Paz? 


