
 
 MISSA DAS 12H00 

 
 

♪ ENTRADA:   
Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. 
O vosso rosto não será confundido,  
o vosso rosto não será confundido. 

 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça,  
porque serão saciados. 

 

♪ COMUNHÃO:    
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo,  
Filho de Deus vivo; 
eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo,  
que sois o Salvador do mundo. 

 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
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. 

 

♪ FINAL:    
♦ Avé Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco, 

 Bendita sois vós entre as mulheres. 
 

♦ Avé, Avé, Avé Maria!  

 Avé, Avé, Avé Maria! 

 

1. LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS (Is 25, 6-10a) 
 

Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de preparar para todos os 
povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos 
deliciosos: comida de boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este mon-
te, há-de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia 
todas as nações; destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxuga-
rá as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o 
opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á 
naquele dia: «Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação; é o 
Senhor, em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubile-
mos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte».  
 

Palavra do Senhor. 

«O Senhor preparará um banquete e enxugará as lágrimas de todas as faces»    

 

Cada face deixa rolar as suas lágrimas... 
E cada lágrima tem um sabor diferente... 
Depende do coração que a liberta. E das razões que a provocam. 
Há as lágrimas do imediato, de tudo o que gera sofrimento. 
Mas há sobretudo as lágrimas, indizíveis, próprias da condição humana. 
Na experiência dos seus limites (o confronto com a morte, com a solidão tão dura 
como aparentemente irremediável…). 
E na sua abertura ao infinito (o desejo insaciável da água da vida!...) 
Só o Senhor enxugará todas estas lágrimas!!! 
 

Que lágrimas são as tuas? Apresenta-as ao Senhor! 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6        
 

Refrão: O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. Nada me faltará. 
 

      ou: Habitarei para sempre na casa do Senhor. 
  

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. Refrão  
 

……………………………………………… 
 

 A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. Refrão  

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS FILIPENSES   
(Filip 4, 12-14.19-20)  

 

Irmãos: Sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o tem-
po e em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar 
fome, a viver desafogadamente e a padecer necessidade. Tudo posso 
n’Aquele que me conforta. No entanto, fizestes bem em tomar parte na 
minha aflição. O meu Deus proverá com abundância a todas as vossas 
necessidades, segundo a sua riqueza e magnificência, em Cristo Jesus. 
Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos séculos. Amen. 
 

Palavra do Senhor. 

«Tudo posso n’Aquele que me conforta»    
 

A certeza de que há um banquete preparado para nós, a certeza da Festa da Vida 
e do Amor que está à nossa espera no termo da nossa existência presente, enraí-
za-se na experiência que fazemos, já hoje, da relação libertadora com um Deus 
que cuida de nós e que está sempre presente. 
Mais do que um edifício de verdades sólidas e inabaláveis, a fé é esta relação que 
estabelecemos com Deus. 
É ela que nos permite encontrar em Deus o único conforto digno desse nome. 
Quando percebemos isso, a nossa vida é arrastada, imparável, numa vertigem e 
numa entrega inteira que nos transcende, e nos abre à experiência feliz de vencer-
mos todos os limites: “tudo posso n’Aquele que me conforta”!... 
 

Para ti, “só Deus basta”? Ou buscas outras seguranças além d’Ele?  

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
(Mt 22, 1-14) 

 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos príncipes dos sacerdotes e 
aos anciãos do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: «O reino dos 
Céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial 
para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, 
mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-      
-lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois e os ce-
vados foram abatidos, tudo está pronto. Vinde às bodas’. Mas eles, sem 
fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio; os 
outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O 
rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com 
aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: ‘O 
banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às 
encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que 
encontrardes’. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos 
os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu-se de 
convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um 
homem que não estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, 
como entraste aqui sem o traje nupcial?’. Mas ele ficou calado. O rei dis-
se então aos servos: ‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas 
exteriores; aí haverá choro e ranger de dentes’. Na verdade, muitos são 
os chamados, mas poucos os escolhidos». 
 

Palavra da salvação. 

«Convidai para as bodas todos os que encontrardes»    
 

A vida às vezes pode ser complicada, geradora de muito sofrimento, aparentemen-
te sem grande sentido, cheia de perguntas que não têm respostas satisfatórias… 
É por isso que é tão importante, em primeiro lugar, percebermos que há umas 
bodas à nossa espera. 
Quando percebemos isso, percebemos também que todos são convidados para 
essas bodas. 
Ninguém é esquecido, ninguém está a mais. 
Para Deus, enquanto faltar um é quase como se faltassem todos!... 
É um dom conhecer Deus e o que Ele tem preparado para nós. 
Importa saber agradecê-lo. E partilhá-lo. 
Porque quando conhecemos Deus percebemos imediatamente que não podemos 
fazer outra coisa senão “convidar para as bodas todos os que encontrarmos”. 
 

Preocupas-te em desafiar os outros para a vida da fé?  


