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♪ ENTRADA:   
Os vossos corações exultem 

E cantai com alegria! 

Aclamai o Senhor Deus 

Que vos salva e que vos guia!  

Aclamai o Senhor Deus 

Que vos salva e que vos guia! 
 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor.  

Aleluia! Aleluia! 
 

♪ COMUNHÃO:    
O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 

O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai. 
 

♪ PÓS COMUNHÃO:    
“Amai, como Eu vos amei!”  

A Palavra de Jesus 

Ao impor a Nova Lei, 

Tem o peso duma cruz, 

Tem o peso duma cruz. 
 

♪ FINAL:    
Avé, Avé, Avé Maria. 

Avé, Avé, Avé Maria. 

 

1. LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO (Ex 22, 20-26) 
 

Eis o que diz o Senhor: «Não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, 
porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egipto. Não maltrata-
rás a viúva nem o órfão. Se lhes fizeres algum mal e eles clamarem por 
Mim, escutarei o seu clamor; inflamar-se-á a minha indignação e matar-   
-vos-ei ao fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os 
vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre 
que vive junto de ti, não procederás com ele como um usurário, sobrecar-
regando-o com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, 
terás de lha devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para se 
cobrir, é o vestuário com que cobre o seu corpo. Com que dormiria ele? Se 
ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso».  
 

Palavra do Senhor. 

«Se fizerdes algum mal à viúva e ao órfão, inflamar-se-á a minha ira contra vós»    
 

O nosso Deus é Aquele a Quem tudo pertence: tudo tem n’Ele a sua origem e tudo 
se orienta para Ele. 
O sentido da nossa História é que tudo, um dia, se resuma n’Ele e que Ele seja 
efectivamente Tudo em todos. 
E porque Deus é relação de Amor, a sintonia com Deus é sempre a sintonia com o 
Amor. Daí que a nossa relação com Ele seja indissociável da nossa relação com 
os outros. Aprender a reconhecer nos outros, sobretudo nos mais pobres e despro-
tegidos, o rosto de Deus é, pois, o único grande desafio da vida cristã. 
 

Que lugar ocupam os mais necessitados nas tuas preocupações?  



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 17 (18), 2-3.7.47.51ab       
 

Refrão:  Eu Vos amo, Senhor: (Vós) sois a minha força. 
  

Eu Vos amo, Senhor, minha força, 
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. 
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, 
meu protector, minha defesa e meu salvador. Refrão  
 

Na minha aflição invoquei o Senhor 
e clamei pelo meu Deus. 
Do seu templo Ele ouviu a minha voz 
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Refrão  
 

Viva o Senhor, bendito seja o meu protector; 
exaltado seja Deus, meu salvador. 
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias 
e usa de bondade para com o seu Ungido. Refrão  

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO 
AOS TESSALONICENSES (1 Tes 1, 5c-10)  

 

Irmãos: Vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso bem. 
Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra no 
meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo; e assim vos 
tornastes exemplo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Por-
que, partindo de vós, a palavra de Deus ressoou não só na Macedónia e 
na Acaia, mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus, de modo 
que não precisamos de falar sobre ela. De facto, são eles próprios que 
relatam o acolhimento que tivemos junto de vós e como dos ídolos vos 
convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos 
Céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos livrará 
da ira que há-de vir. 
 

Palavra do Senhor. 

«Convertestes-vos dos ídolos para servir a Deus e esperar o seu Filho»    
 

Quem se encontra com Deus não pode deixar de ficar marcado pela consciência 
da Sua grandeza (uma consciência que nos esmagaria e aniquilaria se esta não 
fosse uma grandeza de Amor!). 
A consequência inevitável é dar a Deus o primeiro lugar. 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
(Mt 22, 34-40) 

 

Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus 
tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, 
e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experi-
mentar: «Mestre, qual é o maior mandamento da 
Lei?». Jesus respondeu: «‘Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, com toda a tua alma e com 
todo o teu espírito’. Este é o maior e o primeiro man-
damento. O segundo, porém, é semelhante a este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Nestes dois mandamentos se 
resumem toda a Lei e os Profetas». 
 

Palavra da salvação. 

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo»    
 

O que Deus espera de nós como resposta à aliança de Amor que fez connosco, 
não é nenhum capricho. 
Deus não espera nada de nós que não nos tenha dado primeiro. 
O amor pede amor. 
É natural, por isso, que Deus não queira nada de nós senão o nosso amor. 
E se o Amor é a nossa verdade mais profunda também é natural que para nós não 
haja tesouro maior do que o Amor… 
E que dos outros não queiramos mais nada senão também a verdade do amor... 
Para nós, a grande questão passa então a ser a de tentar descobrir e perceber em 
cada dia a maneira como o amor se traduz e se concretiza na nossa vida. 
É aqui que entram as especificações mais concretas dos outros mandamentos. 
Sem esquecermos que eles só são verdadeiramente cumpridos se estiverem 
embebidos de Amor, se forem a respiração do Amor! 
 

Quem é que hoje mais precisas de olhar com os olhos de Deus?  

É entender a nosso vida como louvor e serviço a Deus. 
O que é sinónimo de expulsar todos os ídolos, todas as realidades que colocamos 
no lugar de Deus e que perseguimos como objectivos de vida, sem percebermos 
que não é aí que o nosso coração se pode saciar. 
Servir a Deus significa deixar crescer em nós o desejo de Deus, a sede de nos 
encontrarmos definitivamente e sem sombras na Sua presença, ou seja, viver em 
permanente espera do Seu Filho!... 
 

Que ídolos perturbam ainda o teu serviço de Deus e a espera do Seu Filho? 


