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Estai vigilantes

Domingo XXXII do Tempo Comum
Ano A
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32.º Domingo do Tempo Comum
(Estai vigilantes)

1.ª Leit. – Sab 6, 12-16;
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit – 1 Tes 4, 13-18;
Evangelho – Mt 25, 1-13.

A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum convida-nos à 
vigilância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no 
horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar pela 
vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado 
para o acolher.

Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que 
Cristo virá de novo para concluir a história humana e para inaugurar a 
realidade do mundo definitivo; todo aquele que tiver aderido a Jesus e 
se tiver identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e permanecerá 
com Ele para sempre.

O Evangelho lembra-nos que “estar preparado” para acolher o 
Senhor que vem significa viver dia a dia na fidelidade aos ensinamentos 
de Jesus e comprometidos com os valores do Reino. Com o exemplo 
das cinco jovens “insensatas” que não levaram azeite suficiente para 
manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam a chegada do 
noivo, avisa-nos que só os valores do Evangelho nos asseguram a 
participação no banquete do Reino.

A primeira leitura apresenta-nos a “sabedoria”, dom gratuito e 
incondicional de Deus para o homem. É um caso paradigmático da 
forma como Deus se preocupa com a felicidade do homem e põe à 
disposição dos seus filhos a fonte de onde jorra a vida definitiva. Ao 
homem resta estar atento, vigilante e disponível para acolher, em cada 
instante, a vida e a salvação que Deus lhe oferece. 
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
 o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, 
 estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
 Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
 reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso
 e a vós, irmãos,
 que pequei muitas vezes
 por pensamentos e palavras, actos e omissões,
 por minha culpa, minha tão grande culpa.
 E peço à Virgem Maria,
 aos Anjos e Santos,
 e a vós, irmãos,
 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso 
 tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus eterno e misericordioso,
 afastai de nós toda a adversidade,
 para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito,
 possamos livremente cumprir a vossa vontade.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro da Sabedoria             (Sab 6, 12-16)

«A Sabedoria faz-se encontrar aos que a procuram»

A Sabedoria é luminosa 
e o seu brilho é inalterável;
deixa-se ver facilmente 
àqueles que a amam
e faz-se encontrar aos que a procuram.
Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam.
Quem a busca desde a aurora 
não se fatigará,
porque há-de encontrá-la já sentada à sua porta.
Meditar sobre ela 
é prudência consumada,
e quem lhe consagra as vigílias 
depressa ficará sem cuidados.
Procura por toda a parte 
os que são dignos dela:
aparece-lhes nos caminhos, 
cheia de benevolência,
e vem ao seu encontro 
em todos os seus pensamentos.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
  Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.

Senhor, sós o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.

Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida;
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.

Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.

Quando no leito Vos recordo,
passo a noite a pensar em Vós.
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
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Leitura da 1.ª Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
( 1 Tes 4, 13-18)

«Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido»

Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância
a respeito dos defuntos,
para não vos contristardes como os outros,
que não têm esperança.
Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou,
do mesmo modo, Deus levará com Jesus
os que em Jesus tiverem morrido.
Eis o que temos para vos dizer,
segundo a palavra do Senhor:
Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que tiverem morrido.
Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som da trombeta divina,
o próprio Senhor descerá do Céu,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado,
seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens,
para irmos ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor.
Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
( Mt 24, 42a.44)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

  Vigiai e estai preparados,
 porque, na hora em que não pensais, virá o Filho do homem.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 25, 1-13)

«Aí vem o Esposo: ide ao seu encontro»

Naquele tempo,
Disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens,
que, tomando as suas lâmpadas, 
foram ao encontro do esposo.
Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes.
As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo,
enquanto as prudentes,
com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias.
Como o esposo se demorava,
começaram todas a dormitar e adormeceram.
No meio da noite ouviu-se um brado:
‘Aí vem o esposo; ide ao seu encontro’.
Então, as virgens levantaram-se todas
e começaram a preparar as lâmpadas.
As insensatas disseram às prudentes:
‘Dai-nos do vosso azeite,
que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’.
Mas as prudentes responderam:
‘Talvez não chegue para nós e para vós.
Ide antes comprá-lo aos vendedores’.
Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo.
As que estavam preparadas
entraram com ele para o banquete nupcial;
e a porta fechou-se.
Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram:
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’.
Mas ele respondeu:
‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’.
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora.
     Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Estamos as três semanas do termo do Ano Litúrgico. E isto no-

ta-se, também, nas leituras bíblicas que nos falam do fim dos tempos 
e da vigilância.

Hoje, somos convidados a ser sábios. A 1.ª leitura canta-nos 
as vantagens para quem segue a verdadeira sabedoria que é descrita 
como uma bela mulher que vai ao nosso encontro e que quer ser dese-
jada. Aquele que a acolhe, é um felizardo. Segundo este texto, é fácil 
possuir a sabedoria. Parece que não é necessária a ciência e a cultura: 
muitas pessoas pouco cultas tiveram o dom da sabedoria, porque na 
vida viram claramente o que valia a pena e o que era mais importante; 
enquanto muitos inteligentes perderam o seu tempo e a sua vida. Jesus, 
na parábola apresentada neste domingo, põe-nos perante um dilema. 
As virgens que não estavam preparadas para a chegada do noivo e, por 
isso, não entraram para a festa, são insensatas e as outras são sábias e 
prudentes. Às virgens, porque eram jovens, era-lhes exigido que fossem 
inteligentes. A conclusão que podemos tirar só pode ser esta: “vigiai, 
porque não sabeis o dia nem a hora”.

“Vigiai”. A comunidade eclesial deve entender-se essencialmente 
escatológica, projectada para o futuro: um povo em marcha, peregrino, 
que caminha para a vinda do Seu Senhor e Esposo. A atitude fundamen-
tal do cristão é ser uma pessoa que espera, que está vigilante, olhando o 
futuro. Um cristão vigilante é aquele que vive com uma atenção cons-
tante, em alerta. Os judeus não se aperceberam da vinda do Messias. 
Também nós corremos o risco de adormecermos e não darmos conta 
das “passagens” de Deus pela nossa vida. Poderemos passar dias e anos 
distraídos com aquilo que não tem qualquer valor. Assim, quando chegar 
Aquele que tem valor e importância, apanhar-nos-á desprevenidos. Jesus 
avisou-nos que virá quando menos esperarmos: como um ladrão pela 
noite, como o senhor que regressa de uma viagem ou o esposo de uma 
festa. Tudo isto não se refere somente à manifestação de Cristo no fim 



— 244 —

do mundo, mas também ao momento da nossa morte, ou seja, aos dois 
momentos culminantes da história comunitária e pessoal. Mas, há outras 
“vindas” para as quais devemos estar preparados e com os olhos bem 
despertos. Toda a vida está cheia de momentos de graça: a Palavra de 
Deus, os sacramentos, o bom exemplo de tantas pessoas, a Eucaristia 
Dominical… São momentos preciosos que ajudam a crescer a nossa vida 
de fé. Quando chegarem estes momentos importantes, teremos azeite 
na nossa lâmpada, o azeite da fé, das boas obras, do amor?

Vigiar não é viver a vida com medo e com angústia. Um cristão 
deve integrar-se na sociedade e na Igreja, vivendo e agindo com res-
ponsabilidade, cultivando os verdadeiros valores, sem se deixar arrastar 
pelas trevas e pelas “drogas” deste mundo. Vivemos numa esperança 
jubilosa de tal maneira que no termo da nossa peregrinação terrena 
possamos dizer como S. Paulo: “Deus levará com Jesus os que em 
Jesus tiverem morrido”, “estaremos com o Senhor”.

Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, dizemos “Vinde, 
Senhor Jesus” e fazemos memória da Páscoa de Jesus “enquanto 
esperamos a Sua vinda gloriosa”.  Além disso, Jesus também nos diz: 
“quem me come, terá a vida eterna e Eu o ressuscitarei no último dia”. 
Quando somos convidados para a comunhão, ouvimos esta frase: “Fe-
lizes os convidados para a Ceia do Senhor”. A Eucaristia é o melhor 
alimento para a nossa peregrinação e é o melhor “despertador” da 
nossa consciência, porque nos recorda donde viemos e para onde vamos.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Vigiar é conservar-se acordado
 para o dia em que o Senhor virá,
 mas é igualmente estar atento
 às nossas necessidades e às dos outros.
 Elevemos ao Senhor as nossas súplicas
 pedindo-Lhe que salve todos os homens,
 e digamos com fé:
 	 	 	 «Senhor,	nós	temos	confiança	em	Vós!»
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1. Pela Igreja que espera o seu Senhor
 e pelo nosso arcebispo Dom Jorge, pelos presbíteros e diáconos,
 que sem fadiga nos repetem “Vigiai”,
 oremos, irmãos.

2. Pelos descuidados com o regresso do Senhor,
 pelos que baixam os braços já sem forças
 e pelos fiéis acordados e despertos,
 oremos, irmãos.

3. Pelos homens e mulheres que amam a Cristo,
 pelas famílias que vivem sem esperança e na tristeza
 e pelos doentes, os isolados e os que sofrem,
 oremos, irmãos.

4. Pelas virgens e pelos monges contemplativos,
 pelos jovens que se propõem seguir o Senhor
 e pelas jovens que Lhe entregaram o coração,
 oremos, irmãos.

5. Pelos que o Senhor Jesus escolheu como pastores
 pelos nossos seminaristas e suas famílias
 e por todos quantos dão vida ao Seminário,
 oremos, irmãos.

6. Pelos fiéis que caíram na indiferença,
 pelos que mantêm as suas lâmpadas acesas
 e pelos que despertam a fé dos vacilantes,
 oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, que na vossa infinita sabedoria
  conheceis a hora de todas as coisas
  e iluminais os fiéis com a luz de Cristo,
  ouvi as orações da vossa Igreja
  e fazei que o coração de todos nós
  Vos deseje mais que a ninguém.
  Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
  que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Vinho da salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Olhai, Senhor, com benevolência
 para o sacrifício que Vos apresentamos,
 a fim de participarmos com sincera piedade
 no memorial da paixão do vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, 
 Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças sempre e em toda a parte
 a Vós que sois um Deus que amais a vida
 e nos quereis ver felizes para sempre.
 Ao vosso Filho, vindo entre nós
 e que o ressuscitastes dos mortos,
 dando-Lhe a vida em plenitude.
 Essa vida divina está em nós 
 desde o nosso Baptismo.
 Com Cristo, também nós passaremos 
 da morte à vida;
 da humilhação à glorificação;
 desta terra ao reino que nos reservais.
 É por isso que, velando na fé,
 na esperança e na comunhão de toda a Igreja, 
 proclamamos a vossa glória, 
 cantando a uma só voz:
     Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
 Deus, amigo dos homens,
 que sempre os acompanhais no seu caminho.
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 Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
 que está presente no meio de nós
 quando nos reunimos no seu amor
 e, como outrora aos discípulos de Emaús,
 Ele nos explica o sentido da Escritura
 e nos reparte o pão da vida.

 Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
 enviai o vosso Espírito Santo,
 para que santifique este pão e este vinho,
 de modo que se convertam para nós
 no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

 Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
 tomou o Pão, abençoou-o, partiu-o 
 e deu-o aos seus discípulos dizendo: 

 Tomai todos e comei. 
 Isto é o meu Corpo 
 que será entregue por vós.

 De igual modo, depois da Ceia, 
 tomou o Cálice e, dando graças, 
 deu-o aos seus discípulos, dizendo: 

 Tomai todos e bebei. 
 Este é o cálice do meu Sangue,
 o Sangue da nova e eterna aliança 
 que será derramado por vós e por todos 
 para remissão dos pecados. 
 Fazei isto em memória de mim.
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Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
 celebrando o memorial de Cristo, 
 vosso Filho, nosso Salvador,
 que pela sua paixão e morte na cruz
 fizestes entrar na glória da ressurreição
 e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
 anunciamos a obra do vosso amor,
 enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
 e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

 Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
 na qual Vos oferecemos 
 o sacrifício pascal de Vosso Filho, 
 como nos foi deixado,
 para que, pelo Espírito do vosso amor,
 sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
 entre os membros do vosso Filho,
 cujo Corpo e Sangue comungámos.

 Deus todo-poderoso.
 pela participação nestes santos mistérios,
 vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
 conformai-nos à imagem do vosso Filho
 e fortalecei-nos no vínculo da unidade
 em comunhão com o nosso Papa N...,
 o nosso Arcebispo N...,
 com todos os Bispos, Presbíteros, Seminaristas,
 Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.
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 Fazei que todos os fiéis da Igreja,
 reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
 se empenhem com toda a diligência e sinceridade
 no serviço do Evangelho.

 Tornai-nos atentos e generosos
 para com as necessidades dos irmãos,
 de modo que,
 participando nas suas dores e angústias,
 alegrias e esperanças,
 lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
 e sigamos, juntamente com eles, 
 o caminho do vosso reino.

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que morreram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
 admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
 e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

 E também a nós,
 ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
 recebei-nos na morada eterna,
 onde viveremos sempre convosco
 e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
 com os Apóstolos e os Mártires
 e em comunhão com todos os Santos,
 Vos louvaremos e glorificaremos,
 por Jesus Cristo, Vosso Filho.
 Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
 A Vós, Deus Pai todo-poderoso, 
 na unidade do Espírito Santo, 
 toda a honra e toda a glória 
 agora e para sempre. 
R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.
   O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
   perdoai-nos as nossas ofensas,
   assim como nós perdoamos 
   a quem nos tem ofendido;
   e não nos deixeis cair em tentação; 
   mas livrai-nos do mal.
Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado.
 Dai-nos o desejo interior de,
 de vivermos sempre vigilantes na oração
 para Vos vermos de perto e conhecermos melhor,
 enquando esperamos a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso único Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
  que dissestes aos vossos Apóstolos:
  «Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora»,
  fazei que Vos acolhamos com amor
  e que o nosso último dia sobre a terra
  seja o mais feliz, 
  pois entraremos na Vossa casa,
  como é da Vossa vontade.
  Vós que sois Deus com o Pai 
  na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amen. 

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu. 

Pres. –   Saudai-vos na paz de Cristo. 
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.
  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.
  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados 
 para o Banquete do Senhor. 
 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos – Senhor, eu não sou digno 
 de que entreis na minha morada,
 mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Nós Vos damos graças, Senhor,
 pelo alimento celeste que recebemos
 e imploramos da vossa misericórdia
 que, pela acção do Espírito Santo,
 perseverem na vossa graça
 os que receberam a força do alto.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

É antes de adormecer 
que é preciso vigiar, 
prever, 
de maneira a estarmos prontos para o encontro, 
e não sermos apanhados desprevenidos, 
sem nada preparado, 
e sobretudo sem o essencial. 
Arriscamos faltar ao encontro?…

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças	a	Deus.


