
 

 

 

♫ ENTRADA:   
Deus vive na Sua morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre, 
É a força e o vigor do Seu povo, É a força e o vigor do Seu povo. 

 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz. 
Minha vida e minha luz, minha vida e minha luz. 

 

♫ COMUNHÃO:    
♦ Saboreai como é bom O Pão que vem de Deus Pai!  
No coração do Seu Filho o Seu Amor saboreai!  
No coração do Seu Filho o Seu Amor saboreai! 

 

♦ O Corpo de Jesus é alimento, O Seu Sangue bebida verdadeira; 
Viverá para sempre o homem novo  
Que tomar deste pão e deste vinho. 

 

♫ PÓS COMUNHÃO:    
♦ Dona nobis pacem. 

 

♦ 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:    
♦ Abri de par em par as portas a Cristo!  
Abri as portas ao Redentor! 
 

♦ Cristo vence, Cristo reina,  
Cristo, Cristo impera. 

«Do seu punhado de farinha, a viúva fez um pãozinho e trouxe-o a Elias»    
 

Na extrema penúria em que vivia, o único horizonte daquela viúva era esperar pela 
morte, depois de consumido o pouco alimento que lhe restava. 
Mesmo assim, não se negou a partilhar com Elias os escassos recursos de que 
dispunha... 

1. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS (1 Reis 17, 10-16) 
 

Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às 
portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-  
-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber». Quando ela ia a 
buscar a água, Elias chamou-a e disse: «Por favor, traz-me também um pe-
daço de pão». Mas ela respondeu: «Tão certo como estar vivo o Senhor, teu 
Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na 
panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar dois cavacos de le-
nha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos 
e esperaremos a morte». Elias disse-lhe: «Não temas; volta e faz como dis-
seste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o 
resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: ‘Não se 
esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao 
dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra’». A mulher foi e 
fez como Elias lhe mandara; e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele 
dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do 
azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias.   
 

Palavra do Senhor. 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10        
 

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor. 
 [Ó minha alma, louva o Senhor.] 

 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos. Refrão  
 

……………………………………………………. 
 

O Senhor reina eternamente; 
o teu Deus, ó Sião, 
é rei por todas as gerações. Refrão  

2. LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS (HEBR 9, 24-28)  
 

Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do ver-
dadeiro, mas no próprio Céu, para Se apresentar agora na presença de 
Deus em nosso favor. E não entrou para Se oferecer muitas vezes, como 
o sumo sacerdote que entra cada ano no Santuário, com sangue alheio; 
nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio 
do mundo. Mas Ele manifestou-Se uma só vez, na plenitude dos tem-
pos, para destruir o pecado pelo sacrifício de Si mesmo. E, como está 
determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julga-
mento, assim também Cristo, depois de Se ter oferecido uma só vez para 
tomar sobre Si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a 
aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que O esperam. 
 

Palavra do Senhor. 

«Cristo ofereceu-Se uma só vez para tomar sobre Si os pecados de muitos»    
 

Cristo entregou-se inteiramente ao Pai. 
N’Ele a entrega do homem a Deus atinge a perfeição: 
O homem já não oferece coisas exteriores a si mesmo, por mais valiosas que elas 
possam parecer aos seus próprios olhos: “oferece-se a sim mesmo”! 

E o milagre da multiplicação aconteceu: “Desde aquele dia, nem a panela de fari-
nha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera 
pela boca de Elias”. 
E isto porque a viúva não se limitou a partilhar o que tinha... 
Primeiro tratou do profeta! Depois é que cuidou de si e do seu filho. 
 

A tua vida é pensada e programada a partir de ti, ou de Deus (= os outros)? 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
(Mc 12, 38-44) 

 

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: «Acautelai-vos dos 
escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos 
nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primei-
ros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto 
de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa». 
Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro a observar como a multi-
dão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avulta-
das. Veio uma pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, um 
quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: «Em verdade vos 
digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles 
deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o 
que tinha, tudo o que possuía para viver». 
 

Palavra da salvação. 

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»    
 

Dar tudo, literalmente tudo… 
“Dar até doer”, como dizia Madre Teresa de Calcutá. 
Não ter outra segurança na vida, senão a entrega confiante a Deus. 
Arriscar todos os dias a nossa própria sobrevivência não é um caminho fácil. 
Mas é o caminho da fé. 
É isso que significa deixar pai, mãe, irmãos… e até a própria vida! 
Não há alternativa: ou levamos esse caminho a sério, ou vivemos “mornos”, dividi-
dos, a tentar conciliar o inconciliável, perdendo o melhor que a vida tem: a desco-
berta e a entrega ao Amor que é Deus! 
 

Até onde vai a tua fé? A tua entrega a Deus tem limites? 

O culto antigo (dos sacrifícios dos animais oferecidos muitas vezes) é substituído 
por este novo culto.  
Não se pode pedir mais ao homem. 
A oferta da própria vida, por definição, só pode ser feita uma vez. 
E é por isso que Ele já “entrou… no próprio Céu”! 
A nossa natureza humana não é capaz de uma entrega assim, completa, inteira. 
Podemos desejá-la. Mas realizá-la está fora do nosso alcance. 
Só Cristo, porque é o Filho de Deus, é capaz deste sacrifício perfeito. 
Jesus fê-lo por causa de nós, “em nosso favor”... 
Porque é homem como nós, n’Ele há um caminho que se abre para todos. 
“Toma sobre si os nossos pecados” e vence a distância que nos separa de Deus! 
 

Unido a Jesus estás a seguir o mesmo caminho da entrega total ao Pai? 


