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PELA SANTA IGREJA

LEITURA I

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Is 56, 1.6-7

«A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Respeitai o direito, praticai a justiça,
porque a minha salvação está perto
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.
Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor
para O servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos,
se guardarem o sábado, sem o profanarem,
se forem fiéis à minha aliança,
hei-de conduzi-los ao meu santo monte,
hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceites no meu altar,
porque a minha casa
será chamada ‘Casa de oração para todos os povos’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 66 (67), 2-3.5.7-8 
 (R. cf.4)

Refrão: Louvado sejais, Senhor,
         pelos povos de toda a terra. 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.

LEITURA I   –   2 Is 60, 1- 6

«As nações caminharão à tua luz»

Leitura do Livro de Isaías
Levanta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz
e brilha sobre ti a glória do Senhor.
Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos.
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor
e a sua glória te ilumina.
As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora.
Olha ao redor e vê:
todos se reúnem e vêm ao teu encontro;
os teus filhos vão chegar de longe
e as tuas filhas são trazidas nos braços.
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Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração,
pois a ti afluirão os tesouros do mar,
a ti virão ter as riquezas das nações.
Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá.
Virão todos os de Sabá,
trazendo ouro e incenso
e proclamando as glórias do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
 (R. 2b)

Refrão:  O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.

Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.
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LEITURA I   –   3 Ez 34, 11-16

«Como o pastor que vigia o rebanho, 
Eu cuidarei das minhas ovelhas»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor Deus:
«Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas
e hei-de encontrá-las.
Como o pastor que vigia o rebanho,
quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas,
assim Eu cuidarei das minhas ovelhas,
para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram 
num dia de nevoeiro e de trevas.
Arrancá-las-ei de entre os povos
e as reunirei dos vários países,
para as reconduzir à sua própria terra.
Apascentá-las-ei nos montes de Israel,
nas ribeiras e em todos os lugares habitados do país.
Eu as apascentarei em boas pastagens
e terão as suas devesas nos altos montes de Israel.
Descansarão em férteis devesas
e encontrarão pasto suculento sobre as montanhas de Israel.
Eu apascentarei o meu rebanho,
Eu o farei repousar, diz o Senhor Deus.
Hei-de procurar a ovelha que anda perdida
e reconduzir a que anda tresmalhada.
Tratarei a que estiver ferida,
darei vigor à que andar enfraquecida
e velarei pela gorda e vigorosa.
Hei-de apascentar com justiça».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 24 (25), 4-5ab.6-7.8-9.10-11 
 (R. 6a)

Refrão: Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia.

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Não recordeis as minhas faltas
 e os pecados da minha juventude,
lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
 por causa da vossa bondade, Senhor.

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.

Todos os caminhos do Senhor são misericórdia
 e fidelidade
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.
Por amor do vosso nome, Senhor,
perdoai o meu pecado, por maior que seja.

LEITURA I   –   4 Os 2, 16b.17b.21-22

«Desposar-te-ei para sempre»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Hei-de conduzir Israel ao deserto
e falar-lhe ao coração.
Ali corresponderá como nos dias da sua juventude,
quando saiu da terra do Egipto.
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Farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito,
com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.2.3.5  
 (R. cf. 9d) 

Refrão: Não me abandoneis, 
 meu Deus e meu Salvador.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Quando os malvados me assaltaram
para devorar a minha carne,
foram eles, meus inimigos e adversários,
que vacilaram e caíram.

Se um exército me vier cercar,
o meu coração não temerá.
Se contra mim travarem batalha,
mesmo assim terei confiança.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.
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LEITURA I   –   5 Sof  3, 14-18a

«O Senhor, rei de Israel, está no meio de ti»

Leitura da Profecia de Sofonias
Clama jubilosamente, filha de Sião;
solta brados de alegria, Israel.
Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém.
O Senhor revogou a sentença que te condenava,
afastou os teus inimigos.
O Senhor, Deus de Israel, está no meio de ti
e já não temerás nenhum mal.
Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém:
«Não temas, Sião,
não desfaleçam as tuas mãos.
O Senhor teu Deus está no meio de ti,
como poderoso salvador.
Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo,
renova-te com o seu amor,
exulta de alegria por tua causa,
como nos dias de festa».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd 
 (R. 2cd)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo 
se fixam nas mãos do seu senhor.

Como os olhos da serva 
se fixam nas mãos da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam
 para o Senhor nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.
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LEITURA I

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Actos 2, 42-47

«Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres 
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo, 
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 A (19 A),  2-3.4-5.6-7 
 (R. 5a) 

Refrão: A sua mensagem estendeu-se a toda a terra.

Os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem
e a noite a dá a conhecer à outra noite.
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Não são palavras nem linguagem
cujo sentido se não perceba.
O seu eco ressoou por toda a terra
e a sua notícia até aos confins do mundo.

Aí levantou uma tenda para o sol,
donde sai como esposo do seu tálamo
 a percorrer como atleta o seu caminho.
Parte dum extremo do céu
 e no outro termina o seu curso:
nada escapa ao seu calor.

LEITURA I   –   2 Ap 7, 2-4.9-14

«Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente,
trazendo o selo do Deus vivo.
Ele clamou em alta voz
aos quatro Anjos a quem foi dado o poder
de causar dano à terra e ao mar:
«Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores,
até que tenhamos marcado na fronte
os servos do nosso Deus».
E ouvi o número dos que foram marcados:
cento e quarenta e quatro mil,
de todas as tribos dos filhos de Israel.
Depois disto, vi uma multidão imensa, 
que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.
E clamavam em alta voz:
«A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro».
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Todos os Anjos formavam círculo
em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos.
Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra,
e adoraram a Deus, dizendo:
«Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de graças,
a honra, o poder e a força
ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!».
Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me:
«Esses que estão vestidos de túnicas brancas,
quem são e de onde vieram?».
Eu respondi-lhe:
«Meu Senhor, vós é que o sabeis».
Ele disse-me:
«São os que vieram da grande tribulação,
os que lavaram as túnicas 
e as branquearam no sangue do Cordeiro».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 66 (67), 2-3.5.7-8 
 (R. cf.4)

Refrão: Louvado sejais, Senhor,
         pelos povos de toda a terra. 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.
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LEITURA I   –   3 Ap 21, 1-5a

«Eis a morada de Deus com os homens»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
bela como noiva adornada para o seu esposo.
Do trono ouvi uma voz forte que dizia:
«Eis a morada de Deus com os homens.
Deus habitará com os homens:
eles serão o seu povo
e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus.
Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos;
nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor,
porque o mundo antigo desapareceu».
Disse então Aquele que estava sentado no trono:
«Vou renovar todas as coisas».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                  Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a 
 (R. 3 ou cf. Mt 28, 19)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

     Ou: Ide por todo o mundo e ensinai todos os povos.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.
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Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».

  

LEITURA I   –   4 Ap 21, 9b-14

«Vou mostrar-te a noiva, a Esposa do Cordeiro»

Leitura do Livro do Apocalipse
Um Anjo dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Vou mostrar-te a noiva, a Esposa do Cordeiro».
Ele transportou-me em espírito 
ao cimo de uma alta montanha
e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
resplandecente da glória de Deus.
O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, 
como uma pedra de jaspe cristalino.
Tinha uma grande e alta muralha,
com doze portas e, junto delas, doze Anjos;
tinha também nomes gravados,
os nomes das doze tribos dos filhos de Israel:
três portas a nascente, três portas ao norte,
três portas ao sul e  três portas a poente.
A muralha da cidade tinha na base doze reforços salientes
e neles doze nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 116 (117), 1.2 
 (R. Mc 16, 15) 

Refrão: Ide por todo o mundo
 e anunciai o Evangelho.

Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre.  

Outro salmo à escolha:

SALMO RESPONSORIAL Salmo 109 (110), 1.2.3.4 
 (R. cf. 4)

Refrão: O Senhor é sacerdote para sempre.

     Ou: Tu és sacerdote para sempre,
 segundo a ordem de Melquisedec.

Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés.

O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu  poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.

A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».

O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 3,  9c-11.16-17

«Vós sois templo de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vós sois edifício de Deus.
Segundo a graça de Deus que me foi dada,
eu, como sábio arquitecto, coloquei o alicerce
e outro levanta o edifício.
Veja cada um como constrói:                                                                                          
ninguém pode colocar outro alicerce
além do que está posto, que é Jesus Cristo.
Não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus é santo
e vós sois esse templo.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 1 Cor 12, 3b-7.12-13

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito, 
para formarmos um só Corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor»,
a não ser pela acção do Espírito Santo.
De facto, há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
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Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
Há diversas operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros
e todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo,
assim também sucede com Cristo.
Na verdade, todos nós
__ judeus e gregos, escravos e homens livres __

fomos baptizados num só Espírito,
para constituirmos um só Corpo.
E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   3 Ef  1, 3-14

 «Ele nos escolheu antes da criação do mundo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória 
e da sua graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue,
temos a redenção e a remissão dos pecados.
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Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para servir à celebração da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé 
e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   4 Ef  2, 19-22

«Todo o edifício cresce, para formar um templo santo do Senhor»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: 
Já não sois estrangeiros nem hóspedes, 
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 
Sois o edifício construído 
sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo Jesus como pedra angular. 
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Em Cristo, todo o edifício cresce, bem ajustado, 
para formar um templo santo do Senhor. 
E, em união com Ele, também vós sois integrados na construção, 
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.  
Palavra do Senhor. 

LEITURA II   –   5 1 Pedro 2, 4-9

«Como pedras vivas, entrais na construção do templo espiritual»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura:
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa;
e quem nela puser a sua confiança não será confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém, 
«a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra,
pois foram para isso destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 16, 18

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Tu és Pedro:
 sobre esta pedra edificarei a minha Igreja,  
e as forças do Inferno não prevalecerão contra ela.  
         Refrão

EVANGELHO Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam: 
«Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias, 
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou: 
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
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Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Salmo 132 (133), 1

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!  Refrão

EVANGELHO Mt 18, 15-20

«Se te escutar, terás ganho o teu irmão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós.
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.
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Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão fique resolvida
pela palavra de duas ou três testemunhas.
Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;
e se também não der ouvidos à Igreja,
considera-o como um pagão ou um publicano.
Em verdade vos digo:
Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;
e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.
Digo-vos ainda:
Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Mt 28, 19a, 20b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.
          Refrão

EVANGELHO Mt 28, 16-20

«Ide e ensinai todas as nações»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
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Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.

4

ALELUIA Jo 15, 4a.5b

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós,
        diz o Senhor.
Quem permanece em Mim dá fruto abundante.  

             Refrão

EVANGELHO Jo 15, 1-8

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
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Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA Jo 10, 11

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Eu sou o bom pastor,  diz o Senhor.
O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho.    Refrão

EVANGELHO Jo 17, 11b. 17-23

«Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:
«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um, como Nós.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade.
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Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim».
Palavra da salvação.

6

ALELUIA Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
          Refrão

EVANGELHO Jo 21, 15-17

«Apascenta os meus cordeiros, 
apascenta as minhas ovelhas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Quando Jesus Se manifestou aos seus discípulos
junto ao mar de Tiberíades,
depois de comerem, perguntou a Simão Pedro:
«Simão, filho de João, amas-Me tu mais do que estes?».
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Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta os meus cordeiros».
Voltou a perguntar-lhe segunda vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Pedro entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se O amava
e respondeu-Lhe:
«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas».
Palavra da salvação.

2

PELO PAPA E PELO BISPO

ESPECIALMENTE NOS SEUS ANIVERSÁRIOS

Escolhem-se os textos mais apropriados entre os que se propõem no Comum 
dos Pastores da Igreja: Leccionário Santoral, pp. 482 ss.
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PARA A ELEIÇÃO DO PAPA OU DO BISPO

LEITURA I

LEITURA I Is 61, 1-3a

«O Senhor me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes»

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou 
a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos 
e a liberdade aos prisioneiros,
a proclamar o ano da graça do Senhor
e o dia da acção justiceira do nosso Deus;
a consolar todos os aflitos,
a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do trajo de luto,
cânticos de louvor em vez de um espírito abatido.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 88 (89), 4-5.21-22.25 e 27 
 (R. 2a) 

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia.  
«Concluí uma aliança com o meu eleito,
fiz um juramento a David, meu servo:
Conservarei a tua descendência para sempre,
estabalecerei o teu trono por todas as gerações.
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Encontrei David, meu servo,
ungi-o com o óleo santo.
Estarei sempre a seu lado
e com a minha força o sustentarei.

A minha fidelidade e bondade estarão com ele,
pelo meu nome será firmado o seu poder.
Ele me invocará: ‘Vós sois meu Pai,
meu Deus, meu Salvador’».

LEITURA II

LEITURA II   –   1 Ef 4, 11-16

«O crescimento de todo o Corpo, que se edifica na caridade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Cristo a uns constituiu apóstolos,
a outros evangelistas e a outros pastores e mestres,
para o aperfeiçoamento dos cristãos 
em ordem ao trabalho do ministério
e à edificação do Corpo de Cristo,
até que cheguemos todos à unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem perfeito,
à medida de Cristo na sua plenitude.
Assim, já não somos crianças inconstantes,
levados ao sabor de todas as correntes de doutrina,
à mercê da maldade dos homens,
da astúcia com que induzem ao erro.
Pelo contrário, praticando a verdade na caridade,
cresceremos em tudo para Cristo, que é a Cabeça.
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É por Ele que o corpo inteiro,
coordenado e unido por meio de todas as junturas,
opera o seu crescimento orgânico,
segundo a actividade de cada uma das partes,
a fim de se edificar na caridade.
Palavra do Senhor.                  

LEITURA II   –   2 Hebr 5, 1-10

«Cristo foi proclamado por Deus
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens,
é constituído em favor dos homens, 
nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele pode ser compreensivo 
para com os ignorantes e os transviados,
porque também ele está revestido de fraqueza;
e, por isso, deve oferecer sacrifícios
pelos próprios pecados e pelos do seu povo.
Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra,
senão quem foi chamado por Deus, como Aarão.
Assim também, não foi Cristo que tomou para Si a glória
de Se tornar sumo sacerdote;
deu-Lha Aquele que Lhe disse:
«Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei»,
e como disse ainda noutro lugar:
«Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedec».
Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas, 
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte
e foi atendido por causa da sua piedade.



528 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se para todos os que Lhe obedecem
causa de salvação eterna,
Ele que foi proclamado por Deus
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Jo 10, 11

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o bom pastor,  diz o Senhor.
O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho.     Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 9-17

«Eu vos escolhi e destinei,
para que deis fruto»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA Jo 10, 11

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o bom pastor,  diz o Senhor.
O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho.    Refrão

EVANGELHO Jo 17, 11b. 17-23

«Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:
«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um, como Nós.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade.
Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim».
Palavra da salvação.
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PARA UM CONCÍLIO OU UM SÍNODO

UMA REUNIÃO ESPIRITUAL OU PASTORAL

LEITURA I

LEITURA I Deut 30, 10-14

«Esta palavra está perto de ti, 
para que a possas pôr em prática»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Escutarás a voz do Senhor teu Deus,
cumprindo os seus preceitos e mandamentos
que estão escritos no Livro da Lei,
e converter-te-ás ao Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Este mandamento que hoje te imponho
não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance.
Não está no céu, para que precises de dizer:
‘Quem irá por nós subir ao céu,
para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’.
Não está para além dos mares, 
para que precises de dizer:
‘Quem irá por nós transpor os mares,
para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’.
Esta palavra está perto de ti,
está na tua boca e no teu coração,
para que a possas pôr em prática».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11 
 (R. Jo 6, 68 c)

Refrão: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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LEITURA II

LEITURA II Filip 2, 1-4

«Tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Se há em Cristo alguma consolação, 
algum conforto na caridade,
se existe alguma comunhão no Espírito,
alguns sentimentos de ternura e misericórdia,
então completai a minha alegria,
tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória;
mas, com humildade, 
considerai os outros superiores a vós mesmos,
sem olhar cada um aos seus próprios interesses,
mas aos interesses dos outros.
Palavra do Senhor.                      

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Salmo 132 (133), 1

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!    Refrão
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EVANGELHO Mt 18, 15-20

«Onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós.
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.
Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão fique resolvida
pela palavra de duas ou três testemunhas.
Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;
e se também não der ouvidos à Igreja,
considera-o como um pagão ou um publicano.
Em verdade vos digo:
Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;
e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.
Digo-vos ainda:
Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Salmo 132 (133), 1

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!    Refrão
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EVANGELHO Mc 6, 30-34

«Vinde comigo para um lugar isolado
e descansai um pouco»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
os Apóstolos voltaram para junto de Jesus
e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e ensinado.
Então Jesus disse-lhes:
«Vinde comigo para um lugar isolado
e descansai um pouco».
De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir
que eles nem tinham tempo de comer.
Partiram, então, de barco
para um lugar isolado, sem mais ninguém.
Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam;
e, de todas as cidades, acorreram a pé para aquele lugar
e chegaram lá primeiro que eles.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão
e compadeceu-Se de toda aquela gente,
porque eram como ovelhas sem pastor.
E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Jo 16, 13a;  14, 26d

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos conduzirá à verdade plena
 e vos recordará tudo o que Eu vos disse.  Refrão
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EVANGELHO Jo 14, 23-29

«O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quem Me ama guardará a minha palavra
e meu Pai o amará;
Nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada.
Quem Me não ama não guarda a minha palavra.
Ora a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que Me enviou.
Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. 
Mas o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
Ouvistes que Eu vos disse:
Vou partir, mas voltarei para junto de vós.
Se Me amásseis,
ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai,
porque o Pai é maior do que Eu.
Disse-vo-lo agora, antes de acontecer,
para que, quando acontecer, acrediteis»
Palavra da salvação.
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PELOS SACERDOTES

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Is 61, 1-3a

«O Senhor me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes»

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou 
a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos 
e a liberdade aos prisioneiros,
a proclamar o ano da graça do Senhor
e o dia da acção justiceira do nosso Deus;
a consolar todos os aflitos,
a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do trajo de luto,
cânticos de louvor em vez de um espírito abatido.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11 
 (R. cf. 5a)

Refrão:  Senhor, sois a minha herança.

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
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Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

Ou:

SALMO RESPONSORIAL Salmo 109 (110), 1.2.3.4 
 (R. 4)

Refrão: O Senhor é sacerdote para sempre.

     Ou: Tu és sacerdote para sempre,
 segundo a ordem de Melquisedec.

Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés.

O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu  poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.

A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».

O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».
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Ou:

SALMO RESPONSORIAL Salmo 83 (84), 3.4.5-6a e 8a.11 
 (R. 5) 

Refrão: Felizes os que moram na vossa casa, Senhor!

A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.

Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.

Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Felizes os que em Vós encontram a sua força
e caminham para ver a Deus em Sião.

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.

LEITURA I   –   2 Jer 1, 4-9

«Irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
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Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar, 
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar – diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 26 (27), 1.4.5.8b-9abc.9d e 11 
 (R. cf. 8b.11b e 62 (63), 2) 

Refrão: Eu procuro, Senhor, a vossa face.

     Ou: Desde a aurora Vos procuro:
 Mostrai-me, Senhor, o vosso rosto.

 O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.
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A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.

Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador.
Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho
e conduzi-me por sendas planas
por causa dos meus inimigos.

Ou:

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 A (19 A),  2-3.4-5.6-7 
 (R. 5a) 

Refrão: A sua mensagem ressoou por toda a terra.

Os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem
e a noite a dá a conhecer à outra noite.

Não são palavras nem linguagem
cujo sentido se não perceba.
O seu eco ressoou por toda a terra
e a sua notícia até aos confins do mundo.

Aí levantou uma tenda para o sol,
donde sai como esposo do seu tálamo
 a percorrer como atleta o seu caminho.
Parte dum extremo do céu e no outro termina o seu curso:
nada escapa ao seu calor.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 11, 23-26

«Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
«Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim».
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha».
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 2 Cor 4, 1-2.5-7

«Nós pregamos  Jesus Cristo.
Somos vossos servos, por causa de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: 
Não desanimamos neste ministério 
que nos foi confiado pela misericórdia de Deus.
Pusemos de parte as dissimulações do acanhamento,
sem proceder com astúcia, 
nem falsificar a palavra de Deus.
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Não nos pregamos a nós próprios, 
mas a Cristo Jesus, o Senhor. 
Somos vossos servos, por causa de Jesus. 
De facto, o Deus que disse: 
«Das trevas brilhará a luz»,
fez brilhar a luz em nossos corações, 
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus, que 
se reflecte no rosto de Cristo. 
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, 
para que se conheça que um poder tão sublime 
vem de Deus e não de nós. 
Palavra do Senhor. 

LEITURA II   –   3 2 Cor 5, 14-20                      

«Confiou-nos o ministério da reconciliação»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante, 
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura;
as coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
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Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   4 Ef 4, 1-7.11-13

«Em ordem ao trabalho do ministério, 
para a edificação do Corpo de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade do espírito 
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, 
actua em todos e em todos Se encontra.
A cada um de nós foi concedida a graça,
na medida em que recebeu o dom de Cristo.
Foi Ele que a uns constituiu apóstolos,
a outros evangelistas e a outros pastores e mestres,
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para o aperfeiçoamento dos cristãos,
em ordem ao trabalho do ministério,
para a edificação do Corpo de Cristo,
até que cheguemos todos à unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem perfeito,
à medida de Cristo na sua plenitude.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   5 Col 1, 24-29

«Tornei-me ministro da Igreja, 
em virtude do cargo que Deus me confiou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo que é a Igreja.
Dela me tornei ministro,
em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito,
isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus,
o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos
e que foi agora manifestado aos seus santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer
em que consiste, entre os gentios,
a glória inestimável deste mistério:
Cristo no meio de vós, esperança da glória.
E nós O anunciamos, advertindo todos os homens
e instruindo-os em toda a sabedoria,
a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.
É para isso que eu trabalho,
combatendo com o apoio da sua força,
que actua em mim poderosamente.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   6 1 Tes 2, 2b-8                       

«Desejávamos partilhar convosco
não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Em Deus encontrámos coragem
para vos anunciar o seu Evangelho
no meio de grandes lutas.
A nossa pregação não nasce do erro,
nem da impureza ou da fraude.
Mas, como Deus nos encontrou dignos
de nos confiar o Evangelho,
assim o pregamos, 
não para agradar aos homens,
mas a Deus que põe à prova os nossos corações.
Bem sabeis que nunca usámos palavras de lisonja
nem recursos de ganância;
Deus é testemunha.
Também não procurámos as honras humanas,
quer da vossa parte, quer da parte dos outros,
embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade
como apóstolos de Cristo.
Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade,
como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar.
Pela viva afeição que vos dedicámos,
desejávamos partilhar convosco
não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida,
tão caros vos tínheis tornado para nós.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Jo 12, 26

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. 
           Refrão

EVANGELHO Mt 20, 20-28

«Bebereis do meu cálice»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
a mãe dos filhos de Zebedeu
aproximou-se de Jesus com os filhos
e prostrou-se para Lhe fazer um pedido.
Jesus perguntou-lhe: «Que queres?».
Ela disse-Lhe:
«Ordena que estes meus dois filhos
se sentem no teu reino
um à tua direita e outro à tua esquerda».
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Jesus respondeu:
«Não sabeis o que estais a pedir.
Podeis beber o cálice que Eu hei-de beber?».
Eles disseram: «Podemos».
Então Jesus declarou-lhes:
«Bebereis do meu cálice.
Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda
não pertence a Mim concedê-lo;
é para aqueles a quem meu Pai o designou».
Os outros dez, que tinham escutado,
indignaram-se com os dois irmãos.
Mas Jesus chamou-os e disse-lhes:
«Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós.
Quem entre vós quiser tornar-se grande
seja vosso servo
e quem entre vós quiser ser o primeiro
seja vosso escravo.
Será como o filho do homem,
que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção dos homens».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Mt 28, 19a, 20b

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. 
            Refrão
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EVANGELHO Mt 28, 16-20

«Ide e ensinai todas as nações»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.     Refrão

EVANGELHO Lc 10, 1-9

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
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E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de  lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.

4

ALELUIA Jo 12, 26

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. 
           Refrão
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EVANGELHO Lc 22, 24-30

«Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se uma questão entre os Apóstolos:
qual deles se devia considerar o maior?
Disse-lhes Jesus:
«Os reis das nações exercem domínio sobre elas
e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores.
Vós não deveis proceder desse modo.
O maior entre vós seja como o menor
e aquele que manda seja como quem serve.
Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que serve?
Não é o que está à mesa?
Ora Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações.
E Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim:
comereis e bebereis à minha mesa, no meu reino,
e sentar-vos-eis em tronos,
a julgar as doze tribos de Israel».
Palavra da salvação.  

5

ALELUIA Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
            Refrão



552 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

EVANGELHO Jo 10, 11-16

«O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus:
«Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor:
conheço as minhas ovelhas 
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece 
e Eu conheço o Pai;
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor».
Palavra da salvação.

 6

ALELUIA Jo 15, 9

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei,
 diz o Senhor:
Permanecei no meu amor.    Refrão 
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EVANGELHO Jo 15, 9-17

«Já não vos chamo servos, mas amigos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.
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 7

ALELUIA Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.   
           Refrão

EVANGELHO Jo 21, 15-17

«Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Quando Jesus Se manifestou aos seus discípulos
junto ao mar de Tiberíades,
depois de comerem, perguntou a Simão Pedro:
«Simão, filho de João, amas-Me tu mais do que estes?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta os meus cordeiros».
Voltou a perguntar-lhe segunda vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Pedro entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se O amava
e respondeu-Lhe:
«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas».
Palavra da salvação.
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PELOS MINISTROS DA IGREJA

LEITURA I

LEITURA I   –   1 1 Cor 9, 16-19.22-23

«Ai de mim se não evangelizar!»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória,
é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho!
Se o fizesse por minha iniciativa,
teria direito a recompensa.
Mas, como não o faço por minha iniciativa,
desempenho apenas um cargo que me está confiado.
Em que consiste, então, a minha recompensa?
Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos,
de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível.
Com os fracos tornei-me fraco,
a fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo.
E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a 
 (R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».

LEITURA I   –   2 1 Cor 12, 3b-7.12-13

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito, 
para formarmos um só Corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor»,
a não ser pela acção do Espírito Santo.
De facto, há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
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Há diversas operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros
e todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo,
assim também sucede com Cristo.
Na verdade, todos nós
__ judeus e gregos, escravos e homens livres __

fomos baptizados num só Espírito,
para constituirmos um só Corpo.
E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34),  2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
 (R. 2a)

Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
livrou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
O pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
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O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.

LEITURA I   –   3 Ef  4, 1-7.11-13

«Em ordem ao trabalho do ministério, 
para a edificação do Corpo de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade do espírito 
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, 
actua em todos e em todos Se encontra.
A cada um de nós foi concedida a graça,
na medida em que recebeu o dom de Cristo.
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Foi Ele que a uns constituiu apóstolos,
a outros evangelistas e a outros pastores e mestres,
para o aperfeiçoamento dos cristãos,
em ordem ao trabalho do ministério,
para a edificação do Corpo de Cristo,
até que cheguemos todos à unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem perfeito,
à medida de Cristo na sua plenitude.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11 
 (R. 10b)

Refrão: Os juízos do Senhor são verdadeiros e rectos.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes
e dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.



560 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

LEITURA I   –   4 Col 1, 24-29

«Tornei-me ministro da Igreja, 
em virtude do cargo que Deus me confiou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo que é a Igreja.
Dela me tornei ministro,
em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito,
isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus,
o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos
e que foi agora manifestado aos seus santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer
em que consiste, entre os gentios,
a glória inestimável deste mistério:
Cristo no meio de vós, esperança da glória.
E nós O anunciamos, advertindo todos os homens
e instruindo-os em toda a sabedoria,
a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.
É para isso que eu trabalho,
combatendo com o apoio da sua força,
que actua em mim poderosamente.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a 
 (R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
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Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».

LEITURA I   –   5 2 Tim 4, 1-5

«Trabalha no anúncio do Evangelho,
cumpre bem o teu ministério»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: 
Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo,
que há-de julgar os vivos e os mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino:
Proclama a palavra,
insiste a propósito e fora de propósito,
argumenta, ameaça e exorta,
com toda a paciência e doutrina.
Tempo virá em que os homens não suportarão mais a sã doutrina:
mas, desejosos de ouvir novidades,
escolherão para si uma multidão de mestres, 
ao sabor das suas paixões,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas.
Tu, porém, sê prudente em tudo,
suporta os sofrimentos,
trabalha no anúncio do Evangelho,
cumpre bem o teu ministério.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11 
 (R. 10b)

Refrão: Os juízos do Senhor são verdadeiros e rectos.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes
e dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.     Refrão

EVANGELHO Mt 20, 20-28

«Bebereis do meu cálice»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
a mãe dos filhos de Zebedeu
aproximou-se de Jesus com os filhos
e prostrou-se para Lhe fazer um pedido.
Jesus perguntou-lhe: «Que queres?».
Ela disse-Lhe:
«Ordena que estes meus dois filhos
se sentem no teu reino
um à tua direita e outro à tua esquerda».
Jesus respondeu:
«Não sabeis o que estais a pedir.
Podeis beber o cálice que Eu hei-de beber?».
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Eles disseram: «Podemos».
Então Jesus declarou-lhes:
«Bebereis do meu cálice.
Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda
não pertence a Mim concedê-lo;
é para aqueles a quem meu Pai o designou».
Os outros dez, que tinham escutado,
indignaram-se com os dois irmãos.
Mas Jesus chamou-os e disse-lhes:
«Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós.
Quem entre vós quiser tornar-se grande
seja vosso servo
e quem entre vós quiser ser o primeiro
seja vosso escravo.
Será como o filho do homem,
que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção dos homens».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Mt 28, 19a.20b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. 
          Refrão
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EVANGELHO Mc 16, 15-20

«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze apóstolos e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra 
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

3

ALELUIA 1 Cor 1, 23-24

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Nós pregamos Jesus Cristo crucificado,
poder de Deus e sabedoria de Deus.   Refrão
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EVANGELHO Lc 10, 1-9

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de  lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.



7

PELOS  RELIGIOSOS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 1 Reis 19, 4-9a.11-15a

«Permanece no monte diante do Senhor»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro.
Depois sentou-se debaixo de um junípero
e, desejando a morte, exclamou:
«Já basta, Senhor. Tirai-me a vida,
porque não sou melhor que meus pais».
Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero.
Nisto, um Anjo do Senhor tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come».
Ele olhou e viu à sua cabeceira
um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água.
Comeu e bebeu e tornou a deitar-se.
O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come,
porque ainda tens um longo caminho a percorrer».
Elias levantou-se, comeu e bebeu.
Depois, fortalecido com aquele alimento,
caminhou durante quarenta dias e quarenta noites
até ao monte de Deus, Horeb
e passou a noite numa gruta.
O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo:
«Sai e permanece no monte diante do Senhor.
O Senhor vai passar».
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Primeiro, veio uma forte rajada de vento,
que fendia as montanhas e quebrava os rochedos;
mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, sentiu-se um terramoto;
mas o Senhor não estava no terramoto.
Depois do terramoto, acendeu-se um fogo;
mas o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa.
Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto,
saiu e ficou à entrada da gruta.
Chegou-lhe então aos ouvidos uma voz que disse:
«Que fazes aqui, Elias?».
Ele respondeu:
«Ardo em zelo pelo Senhor, Deus do Universo,
porque os filhos de Israel abandonaram a vossa aliança,
derrubaram os vossos altares
e mataram à espada os vossos profetas.
Só eu escapei, mas procuram tirar-me a vida».
Respondeu-lhe o Senhor:
«Vai e regressa pelo caminho do deserto, em direcção a Damasco».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 26 (27), 1.2.4.5.8b-9abc 
 (R. 9d ou  8b) 

Refrão: Eu procuro, Senhor, a vossa face.

     Ou: Não me abandoneis, meu Deus e meu Salvador.

 O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?
Quando os malvados me assaltaram
para devorar a minha carne,
foram eles, meus inimigos e adversários,
que vacilaram e caíram.
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Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.

A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.

LEITURA I   –   2 Cant 8, 6-7

«O amor é forte como a morte» 

Leitura do Cântico dos Cânticos
Grava-me como um selo no teu coração, 
como um selo no teu braço, 
porque o amor é forte como a morte 
e a paixão é violenta como o abismo. 
Os seus ardores são setas de fogo, chamas do Senhor. 
As águas torrenciais não podem apagar o amor, 
nem os rios o podem submergir. 
Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor,
só mereceria desprezo.  
Palavra do Senhor. 



570 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

SALMO RESPONSORIAL Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17 
 (R. Mt 25, 6 ou cf. 11a)

Refrão: Ide ao encontro de Cristo Senhor. 

     Ou: Escuta e inclina-te diante do Senhor.

Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 

A filha do Rei avança cheia de esplendor: 
de brocados de ouro são os seus vestidos. 
Com um manto multicor é apresentada ao Rei, 
seguem-na as donzelas, suas companheiras. 

Cheias de alegria e entusiasmo,
entram no palácio do Rei.
Em lugar de teus pais, terás muitos filhos;
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. 

LEITURA I   –   3 Is 61, 9-11

«Exulto de alegria no Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos
e a sua descendência no meio das nações.
Quantos os virem terão de os reconhecer
como linhagem que o Senhor abençoou.
Exulto de alegria no Senhor,
a minha alma rejubila no meu Deus,
que me revestiu com as vestes da salvação
e me envolveu num manto de justiça,
como noivo que cinge a fronte com o diadema
e a noiva que se adorna com as suas jóias.
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Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante de todas as nações.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 
 (R. cf. la)

Refrão: Feliz o homem que espera no Senhor. 

Feliz o homem que teme ao Senhor 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a terra, 
será abençoada a geração dos justos. 

Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo. 

Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado: 
o justo deixará memória eterna. 

Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, 
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade.
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LEITURA I   –   4 Os 2, 16.21-22

«Desposar-te-ei para sempre»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Hei-de atrair ao meu amor a casa de Israel,
hei-de conduzi-la ao deserto
e falar-lhe ao coração.
Naquele dia, diz o Senhor,
farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito,
com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                     Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd 
 (R. 2)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo 
se fixam nas mãos do seu senhor.

Como os olhos da serva 
se fixam nas mãos da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam
 para o Senhor nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.
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LEITURA I

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Actos 2, 42-47

«Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres 
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo, 
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19 B), 9.10.11 
 (R. Jo 6, 63 c)

Refrão: As vossas palavras, Senhor,
 são espírito e vida.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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LEITURA I   –   2 Ap 3, 14b.20-22
«Cearei com ele e ele comigo»

Leitura do Livro do Apocalipse
Assim fala o Amen, a Testemunha fiel e verdadeira,
o Princípio das criaturas de Deus:
«Eu estou à porta e chamo.
Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor fá-lo-ei sentar-se comigo no meu trono,
como Eu também fui vencedor
e estou sentado com meu Pai no seu trono».
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às Igrejas.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14 
 (R. cf. 12a.13a)

Refrão: Jovens e donzelas, louvai o nome do Senhor. 

Louvai ao Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas.
Louvai-O, todos os seus anjos,
louvai-O, todos os seus exércitos.

Reis e povos do mundo, 
príncipes e todos os juízes da terra,  
jovens e donzelas, velhos e crianças, 
louvem todos o nome do Senhor. 

A sua majestade está acima do céu e da terra, 
Ele exaltou a força do seu povo. 
Louvem-n’O todos os seus fiéis, 
os filhos de Israel, seu povo eleito. 
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 1, 22-31

«Nós pregamos Cristo crucificado»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Os judeus pedem milagres 
e os gregos procuram a sabedoria.
Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os gentios;
mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é poder e sabedoria de Deus.
Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens
e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos.
Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é fraco para confundir os fortes;
escolheu o que é vil e desprezível, 
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus.
É por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 1 Cor 7, 25-35

«A virgem preocupa-se com os interesses do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quanto às pessoas solteiras, não tenho mandato do Senhor,
mas dou o meu conselho,
como homem que, pela misericórdia do Senhor,
merece toda a confiança.
Estou convencido
de que é boa a condição das pessoas solteiras,
por causa das dificuldades do tempo presente.
É bom para o homem permanecer como está.
Estás ligado a uma mulher?  Não te separes.
Estás livre de mulher? Não a procures.
Mas se te casares, não pecas;
e se a jovem se casar, não peca.
Essas pessoas, porém,
terão de suportar as tribulações da natureza
e eu desejaria poupar-vos a elas.
O que tenho a dizer-vos, irmãos, 
é que o tempo é breve.
Doravante, 
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo, 
como se realmente não o utilizassem.
De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Não queria que andásseis preocupados.
Quem não é casado 
preocupa-se com as coisas do Senhor,
com o modo de agradar ao Senhor.



578 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

Mas aquele que se casou 
preocupa-se com as coisas do mundo,
com a maneira de agradar à esposa,
e encontra-se dividido.
Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem
preocupam-se com os interesses do Senhor,
para serem santas de corpo e espírito.
Mas a mulher casada 
preocupa-se com as coisas do mundo,
com a forma de agradar ao marido.
Digo isto no vosso próprio interesse
e não para vos armar uma cilada.
Tenho em vista o que mais convém
e vos pode unir ao Senhor sem desvios.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   3 Filip 2, 1-4

«Tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Se há em Cristo alguma consolação, 
algum conforto na caridade,
se existe alguma comunhão no Espírito,
alguns sentimentos de ternura e misericórdia,
então completai a minha alegria,
tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória;
mas, com humildade, 
considerai os outros superiores a vós mesmos,
sem olhar cada um aos seus próprios interesses,
mas aos interesses dos outros.
Palavra do Senhor.                      
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LEITURA II   –   4 1 Pedro 1, 3-9

«Sem verdes a Cristo, vós O amais»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe, 
nem se mancha, nem desaparece.
Esta herança está reservada nos Céus para vós,
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n’Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé:
a salvação das vossas almas.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA cf. Mt 11, 25                         

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
              Refrão

EVANGELHO Mt 11, 25-30

«Escondeste estas verdades aos sábios
e as revelaste aos pequeninos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai. 



581PELOS RELIGIOSOS

Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim, 
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Mt 5, 6                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
 porque serão saciados.      Refrão

EVANGELHO Mt 16, 24-27

«Quem perder a sua vida por minha causa  
há-de encontrá-la»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa, 
há-de encontrá-la.
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Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida?
Que poderá dar o homem em troca da sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai,
com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Jo 8, 31b-32 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos
 e conhecereis a verdade, diz o Senhor.    Refrão

EVANGELHO Mt 19, 3-12

«Por causa do reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova
e disseram-Lhe: «É permitido ao homem 
repudiar a sua esposa por qualquer motivo?».
Jesus respondeu:
«Não lestes que o Criador, no princípio,
os fez homem e mulher e disse:
‘Por isso o homem deixará pai e mãe
para se unir à sua esposa
e serão os dois uma só carne?’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
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Eles objectaram: «Porque ordenou então Moisés
que se desse um certificado de divórcio
para se repudiar a mulher?».
Jesus respondeu-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração
que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres.
Mas no princípio não foi assim.
E Eu digo-vos:
Quem repudiar a sua mulher,
a não ser em caso de união ilegítima,
e casar com outra, comete adultério».
Disseram-Lhe os discípulos:
Se é esta a situação do homem em relação à mulher,
não é conveniente casar-se».
Jesus respondeu-lhes:
«Nem todos compreendem esta linguagem,
senão aquele a quem é concedido.
Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno,
outros que foram feitos pelos homens
e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos Céus.
Quem puder compreender, compreenda».
Palavra da salvação.

4

ALELUIA Jo 8, 31b-32

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeimente meus discípulos
 e conhecereis a verdade,  diz o Senhor.    Refrão  
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EVANGELHO Mc 3, 31-35

«Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
chegaram à casa onde estava Jesus, 
sua mãe e seus irmãos,
que, ficando fora, O mandaram chamar.
A multidão estava sentada em volta d’Ele, 
quando Lhe disseram:
«Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Quem é minha mãe e meus irmãos?».
E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse:
«Eis minha mãe e meus irmãos.
Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA Jo 14, 23                      

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, 
 diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.

        Refrão
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EVANGELHO Lc 10, 38-42

«Marta recebeu Jesus em sua casa.
Maria escolheu a melhor parte»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
«Senhor, não Te importas 
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me».
O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada».
Palavra da salvação.

6

ALELUIA Jo 15, 9b.5b                      

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Permanecei no meu amor, diz o Senhor:
se alguém permanece em Mim e Eu nele,
 dá muito fruto.                     Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 1-8

«Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 
 dá muito fruto»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, 
lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra da salvação.



8

PELAS VOCAÇÕES  
SACERDOTAIS E RELIGIOSAS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Gen 12, 1-4a

«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai
e vai para a terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar;
por ti serão abençoadas todas as nações da terra».
Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL                  Salmo 39 (40), 2ab e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 12 
 (R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor,
 para fazer a vossa vontade.

Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.
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Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».

«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia,
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade.

LEITURA I   –   2 Ex 3, 1-6.9-12

«Eu estarei contigo»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés apascentava o rebanho de Jetro,
seu sogro, sacerdote de Madiã.
Ao levar o rebanho para além do deserto,
chegou ao monte de Deus, Horeb.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor
numa chama ardente, do meio de uma sarça.
Moisés olhou para a sarça, que estava a arder,
e viu que a sarça não se consumia.
Então disse Moisés: «Vou aproximar-me,
para ver tão assombroso espectáculo:
por que motivo não se consome a sarça?».
O Senhor viu que ele se aproximava para ver.
Então Deus chamou-o do meio da sarça:
«Moisés, Moisés!».
Ele respondeu: «Aqui estou!».
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Continuou o Senhor:
«Não te aproximes.
Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar que pisas é terra sagrada».
E acrescentou: «Eu sou o Deus de teu pai,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob».
Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus.
Disse-lhe o Senhor:
«O clamor dos filhos de Israel chegou até Mim;
vi também a violência com que os egípcios os oprimem.
Agora põe-te a caminho, que Eu vou enviar-te ao faraó,
para que tires do Egipto o meu povo, os filhos de Israel».
Moisés disse a Deus:
«Quem sou eu, para ir à presença do faraó
e tirar do Egipto os filhos de Israel?».
Deus respondeu-lhe:
«Eu estarei contigo
e este é o sinal de que fui Eu que te enviei:
Quando tirares o povo do Egipto,
adorareis a Deus neste monte».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.4.5.8b-9abc.9d e 11 
 (R. cf. 8b.11a; 62 (63), 2) 

Refrão: Eu procuro, Senhor, a vossa face.

     Ou: Desde a aurora Vos procuro:
 Mostrai-me, Senhor, o vosso rosto.

 O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?
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Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.

A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio: não me abandoneis.

Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador.
Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho
e conduzi-me por sendas planas
por causa dos meus inimigos.

LEITURA I   –   3 1 Sam 3, 1-10

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias,
o jovem Samuel servia o Senhor
sob a direcção do sumo sacerdote Heli.
Nesse tempo, a palavra do Senhor fazia-se ouvir raras vezes
e as visões não eram frequentes.
Certo dia, Heli estava deitado nos seus aposentos;
os seus olhos tinham enfraquecido e mal podia ver.
A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado
e Samuel dormia no templo do Senhor,
no lugar onde se encontrava a arca de Deus.



591PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS E RELIGIOSAS

O Senhor chamou Samuel
e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu:
«Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu:
«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor,
porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor 
que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; 
e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes:
«Samuel, Samuel!».
E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 83 (84), 3.4.6 e 8.11 
 (R. 5) 

Refrão: Felizes os que moram na vossa casa, Senhor!

A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.

Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.

Felizes os que em Vós encontram a sua força,
os que caminham para ver a Deus em Sião.
Vão caminhando com entusiasmo crescente,
até verem a Deus em Sião.

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.

LEITURA I   –   4 1 Reis 19, 16b.19-21

«Eliseu levantou-se e seguiu Elias»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
disse o Senhor a Elias:
«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola,
como profeta em teu lugar».
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Elias pôs-se a caminho
e encontrou Eliseu, filho de Safat,
que andava a lavrar com doze juntas de bois
e guiava a décima segunda.
Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa.
Então Eliseu abandonou os bois,
correu atrás de Elias e disse-lhe:
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe;
depois irei contigo».
Elias respondeu:
«Vai e volta, 
porque eu já fiz o que devia».
Eliseu afastou-se, 
tomou uma junta de bois e matou-a;
com a madeira do arado assou a carne, 
que deu a comer à sua gente.
Depois levantou-se e seguiu Elias,
ficando ao seu serviço.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2ab e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 12 
 (R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor,
 para fazer a vossa vontade.

Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».
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«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia,
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade.

LEITURA I   –   5 Is 6, 1.6-8

«Quem enviarei? Quem irá por nós?»

Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá,
vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime;
a fímbria do seu manto enchia o templo.
Um dos serafins voou ao meu encontro,
tendo na mão um carvão ardente
que tirara do altar com uma tenaz.
Tocou-me com ele na boca e disse-me:
«Isto tocou os teus lábios:
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
Ouvi então a voz do Senhor, que dizia:
«Quem enviarei? Quem irá por nós?».
Eu respondi:
«Eis-me aqui: podeis enviar-me».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2ab e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd 
 (R. 8a e 9a)

Refrão:  Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
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Esperei no Senhor com toda a confiança 
e Ele atendeu-me. 
Pôs em meus lábios um cântico novo, 
um hino de louvor ao nosso Deus. 

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, 
mas abristes-me os ouvidos. 
Não pedistes holocaustos nem expiações; 
então clamei: «Aqui estou! 

De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa Lei está no meu coração». 

Proclamei a justiça na grande assembleia;
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Proclamei a vossa bondade e salvação
no meio da grande assembleia. 

LEITURA I   –   6 Jer 1, 4-9

«Irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar, 
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
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Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar – diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11 
 (R. cf. 5a)

Refrão:  Senhor, sois a minha herança.

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

LEITURA I   –   7 Jer 20, 7-9

«Havia no meu coração um fogo ardente»

Leitura da Profecia de Jeremias
Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir;
Vós me dominastes e vencestes.
Em todo o tempo sou objecto de escárnio,
toda a gente se ri de mim;
porque sempre que falo é para gritar e proclamar:
«Violência e ruína!».
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E a palavra do Senhor tornou-se para mim
ocasião permanente de insultos e zombarias.
Então eu disse: «Não voltarei a falar n’Ele,
Não falarei mais em seu nome».
Mas havia no meu coração um fogo ardente,
comprimido dentro dos meus ossos.
Procurava contê-lo, mas não podia.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.4.5.8b-9abc.9d e 11 
 (R. cf. 8b.11b e 62 (63), 2) 

Refrão: Eu procuro, Senhor, a vossa face.

     Ou: Desde a aurora Vos procuro:
 Mostrai-me, Senhor, o vosso rosto.

 O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.

A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.
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Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador.
Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho
e conduzi-me por sendas planas
por causa dos meus inimigos.

LEITURA II

LEITURA II   –   1        Para as vocações sacerdotais 2 Cor 5, 14-20

«Confiou-nos o ministério da reconciliação»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante, 
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura;
as coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 Filip 3, 8-14

«Considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Considero todas as coisas como prejuízo,
comparando-as com o bem supremo,
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor.
Por Ele renunciei a todas as coisas
e considerei tudo como lixo,
para ganhar a Cristo
e n’Ele me encontrar,
não com a minha justiça que vem da Lei,
mas com a que se recebe pela fé em Cristo,
a justiça que vem de Deus e se funda na fé.
Assim poderei conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos,
configurando-me à sua morte,
para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos.
Não que eu tenha já chegado à meta,
ou já tenha atingido a perfeição.
Mas continuo a correr, para ver se a alcanço,
uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido.
Só penso numa coisa:
esquecendo o que fica para trás,
lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta,
em vista do prémio a que Deus, lá do alto,
me chama em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   3 Hebr 5, 1-10

«Cristo foi proclamado por Deus
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens,
é constituído em favor dos homens, 
nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele pode ser compreensivo 
para com os ignorantes e os transviados,
porque também ele está revestido de fraqueza;
e, por isso, deve oferecer sacrifícios
pelos próprios pecados e pelos do seu povo.
Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra,
senão quem foi chamado por Deus, como Aarão.
Assim também, não foi Cristo que tomou para Si a glória
de Se tornar sumo sacerdote;
deu-Lha Aquele que Lhe disse:
«Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei»,
e como disse ainda noutro lugar:
«Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedec».
Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas, 
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se para todos os que Lhe obedecem
causa de salvação eterna,
Ele que foi proclamado por Deus
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.     Refrão

EVANGELHO Mt 9, 35-38

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
Jesus percorria todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades.
Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão,
porque andavam fatigadas e abatidas, 
como ovelhas sem pastor.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA Filip 3, 8-9                           

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar. Refrão

EVANGELHO Mc 10, 17-27

«Vende o que tens e segue-Me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
ia Jesus pôr-Se a caminho,
quando um homem se aproximou correndo,
ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou:
«Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?».
Jesus respondeu:
«Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus.
Tu sabes os mandamentos:
‘Não mates; não cometas adultério; não roubes; 
não levantes falso testemunho; não cometas fraudes; 
honra pai e mãe’».
O homem disse a Jesus:
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude».
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu:
«Falta-te uma coisa: 
vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres 
e terás um tesouro no Céu.
Depois, vem e segue-Me».
Ao ouvir estas palavras, 
o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso, 
porque era muito rico.
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Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos:
«Como será difícil para os que têm riquezas
entrar no reino de Deus!».
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.
Mas Jesus afirmou-lhes de novo:
«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus!
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:
«Quem pode então salvar-se?».
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:
«Aos homens é impossível, mas não a Deus,
porque a Deus tudo é possível».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Jo 15, 5                      

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor:
se alguém permanece em Mim e Eu nele,
 dá muito fruto.                  Refrão

EVANGELHO Mc 10, 28-30

«Recebereis cem vezes mais, já neste mundo, 
juntamente com perseguições,

e, no mundo futuro, a vida eterna.»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Pedro começou a dizer a Jesus:
«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir».
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Jesus respondeu:
«Em verdade vos digo:
Todo aquele que tiver deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do Evangelho,
receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,
juntamente com perseguições,
e, no mundo futuro, a vida eterna».
Palavra da salvação.

3

(Para as vocações às sagradas ordens)

ALELUIA Mc 1, 17

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.     Refrão

EVANGELHO Lc 5, 1-11

«Daqui em diante serás pescador de homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
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Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-Se
e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido,
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.
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5

ALELUIA Filip 3, 8-9                           

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar. Refrão

EVANGELHO Lc 9, 57-62

«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém,
quando alguém Lhe disse:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; 
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus». 
Palavra da salvação.
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6

ALELUIA Filip 3, 8-9                           

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar. Refrão

EVANGELHO Lc 14, 25-33

«Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não pode ser meu discípulo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
seguia Jesus uma grande multidão.
Jesus voltou-Se e disse-lhes:
«Se alguém vem ter comigo,
e não Me preferir ao pai, à mãe, 
à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs
e até à própria vida,
não pode ser meu discípulo.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não pode ser meu discípulo.
Quem de vós, desejando construir uma torre,
não se senta primeiro a calcular a despesa,
para ver se tem com que terminá-la?
Não suceda que, depois de assentar os alicerces,
se mostre incapaz de a concluir
e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo:
‘Esse homem começou a edificar,
mas não foi capaz de concluir’.
E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei
e não se senta primeiro a considerar
se é capaz de se opor, com dez mil soldados,
àquele que vem contra ele com vinte mil?
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Aliás, enquanto o outro ainda está longe,
manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz.
Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens,
não pode ser meu discípulo».
Palavra da salvação.

7

ALELUIA Mc 1, 17

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.     Refrão

EVANGELHO           Forma longa Jo 1, 35-51

«Segue-Me»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?».
Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?».
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
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André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ – ;
e levou-o a Jesus.
Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas»  – que quer dizer ‘Pedro’.
No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia.
Encontrou Filipe e disse-lhe: «Segue-Me».
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe:
«Encontrámos Aquele de quem está escrito
na Lei de Moisés e nos Profetas.
É Jesus de Nazaré, filho de José».
Disse-lhe Natanael:
«De Nazaré pode vir alguma coisa boa?».
Filipe respondeu-lhe: «Vem ver».
Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse:
«Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há fingimento».
Perguntou-lhe Natanael: «De onde me conheces?».
Jesus respondeu-lhe:
«Antes que Filipe te chamasse,
Eu vi-te quando estavas debaixo da figueira».
Disse-lhe Natanael:
«Mestre, Tu és o Filho de Deus,
Tu és o Rei de Israel!».
Jesus respondeu:
«Porque te disse: ‘Eu vi-te debaixo da figueira’, acreditas.
Verás coisas maiores do que estas».
E acrescentou:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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EVANGELHO          Forma breve Jo 1, 35-42

«Segue-Me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?».
Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?».
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ – ;
e levou-o a Jesus.
Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.

8

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.    Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 9-17

«Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.
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PELOS LEIGOS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Ez 36, 24-28

«Reunir-vos-ei de todos os países.
E dar-vos-ei um coração novo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Retirar-vos-ei de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 
 (R. cf. 3c) 

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
 somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.
 

Ou:
SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.11-12 
 (R. 8a ou 10a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
     Ou: O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
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O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender
nem guarda ressentimento.

Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados. 

LEITURA I   –   2 Joel 3, 1a-5 

«Sobre os meus servos e servas derramarei o meu espírito»

Leitura da Profecia de Joel
Eis o que diz o Senhor:
«Derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo:
vossos filhos e filhas profetizarão,
os vossos anciãos terão sonhos 
e os vossos jovens terão visões;
também  sobre os meus servos e servas
derramarei, naqueles dias, o meu espírito.
Realizarei prodígios no céu e na terra:
sangue, fogo e colunas de fumo.
O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue,
antes de vir o dia do Senhor, dia grande e terrível.
Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo,
porque no monte de Sião e em Jerusalém
estará, como o Senhor disse, o resto dos que forem salvos;
e entre os sobreviventes estarão aqueles 
que o Senhor tiver chamado».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo  84 (85),  2-4.5-6.7-8 
 (R. 8) 

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.

Abençoastes, Senhor, a vossa terra,
restaurastes os destinos de Jacob.
Perdoastes a culpa do vosso povo,
esquecestes todos os seus pecados.
Aplacastes toda a vossa cólera,
refreastes o furor da vossa ira.

Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador
e afastai de nós a vossa indignação.
Estareis para sempre irritado contra nós,
prolongareis a vossa ira de geração em geração?

Não voltareis a dar-nos a vida,
para que em Vós se alegre o vosso povo?
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Actos 2, 1-11

«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes,
os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu,
um rumor semelhante a forte rajada de vento,
que encheu toda a casa onde se encontravam.
Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo,
que se iam dividindo,
e poisou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem.
Residiam em Jerusalém judeus piedosos,
procedentes de todas as nações que há debaixo do céu.
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se
e ficou muito admirada,
pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua.
Atónitos e maravilhados, diziam:
«Não são todos galileus os que estão a falar?
Então, como é que os ouve cada um de nós 
falar na sua própria língua?
Partos, medos, elamitas,
habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia,
do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília,
do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene,
colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos,
cretenses e árabes,
ouvimo-los proclamar nas nossas línguas 
as maravilhas de Deus».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Salmo 112 (113), 1-3.4-6.7-8 
 (R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre. 

Louvai o Senhor, servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor. 
Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre.  
Desde o nascer ao pôr do sol, 
seja louvado o nome do Senhor. 

O Senhor domina sobre todos os povos, 
a sua glória está acima dos céus.
Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, 
que tem o seu trono nas alturas, 
e Se inclina lá do alto, 
a olhar o céu e a terra? 

Levanta do pó o indigente 
e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, 
com os grandes do seu povo. 
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LEITURA  II

LEITURA II   –   1 Rom 6, 2-4.12-14             

«Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós, que morremos para o pecado,
como poderíamos ainda viver no pecado?
Ou não sabeis que todos os que fomos baptizados em Cristo Jesus
fomos baptizados na sua morte?
Fomos sepultados com Ele no Baptismo pela sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Não reine o pecado no vosso corpo mortal,
obedecendo aos seus desejos.
Não ofereçais os vossos membros
como arma da injustiça ao serviço do pecado;
mas oferecei-vos a Deus,
como homens que revivem de entre  os mortos,
e oferecei os vossos membros
como armas da justiça ao serviço de Deus.
E o pecado não vos dominará,
porque não estais sob o regime da Lei,
mas sob o regime da graça.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 Rom 8, 31b-39

«Nem a morte nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós?
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Assim está escrito:
«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados como ovelhas para o matadouro».
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida,
nem os Anjos nem os Principados, 
nem o presente nem o futuro,
nem as Potestades nem a altura nem a profundidade
nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.                 
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LEITURA II   –   3 Rom 12, 1-13                

«Oferecei-vos a vós mesmos
como vítima santa, viva, agradável a Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que vos ofereçais a vós mesmos
como vítima santa, viva, agradável a Deus,
como culto espiritual.
Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos, 
pela renovação espiritual da vossa mente,
para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom, 
o que Lhe é agradável, 
o que é perfeito.
Em virtude da graça que me foi concedida,
digo a todos e a cada um de vós:
ninguém tenha de si mesmo uma opinião superior à que deve ter,
mas uma opinião moderada,
cada um conforme o grau de fé que Deus lhe concedeu.
Nós temos muitos membros num só corpo
e não têm todos a mesma função.
Assim também, nós que somos muitos, 
formamos em Cristo um só corpo
e somos membros uns dos outros.
Mas possuímos dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada.
Quem tem o dom da profecia, comunique-o em harmonia com a fé;
quem tem o dom do ministério, exerça as funções do ministério;
quem tem o dom do ensino, ensine;
quem tem o dom de exortar, exorte;
quem tem a missão de repartir, faça-o com simplicidade;
quem preside, faça-o com zelo;
quem exerce misericórdia, faça-o com alegria.
Seja a vossa caridade sem fingimento.
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Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   4 1 Cor 12, 3b-7.12-13

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito, 
para formarmos um só Corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor»,
a não ser pela acção do Espírito Santo.
De facto, há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
Há diversas operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros
e todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo,
assim também sucede com Cristo.
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Na verdade, todos nós
– judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito,
para constituirmos um só Corpo.
E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   5 Ef 1, 3-14

 «Ele escolheu-nos em Cristo
para sermos santos e irrepreensíveis na caridade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolênciada sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória 
e da sua graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue,
temos a redenção e a remissão dos pecados.
Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
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Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   6 Ef 4, 1-6

«Um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito 
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos 
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.                 
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LEITURA II   –   7 1 Pedro 2, 4-10

«Como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura:
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa;
e quem nela puser a sua confiança não será confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém, 
«a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra,
pois foram para isso destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.
Vós que outrora não éreis seu povo,
agora sois povo de Deus;
vós que outrora não tínheis alcançado misericórdia,
agora alcançastes misericórdia.
Palavra do Senhor.       
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
  porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 1-12a

«Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
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Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Jo 8, 12

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
Quem Me segue terá a luz da vida.  Refrão

EVANGELHO Mt 16, 24-27

«Quem perder a sua vida por minha causa  
há-de encontrá-la»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa, 
há-de encontrá-la.
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Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida?
Que poderá dar o homem em troca da sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai,
com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.     Refrão

EVANGELHO           Mt 25, 14-30

«Foste fiel em coisas pequenas:
vem tomar parte na alegria do teu Senhor»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo, 
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
Mas, o que recebera um só talento
foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
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Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
‘Senhor, confiaste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
‘Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence’.
O senhor respondeu-lhe: 
‘Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem, 
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem, 
até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes’».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA Jo 15, 4a.5b

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós,
        diz o Senhor.
Quem permanece em Mim dá fruto abundante.  
             Refrão

EVANGELHO Mc 3, 31-35

«Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
chegaram à casa onde estava Jesus, 
sua mãe e seus irmãos,
que, ficando fora, O mandaram chamar.
A multidão estava sentada em volta d’Ele, 
quando Lhe disseram:
«Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Quem é minha Mãe e meus irmãos?»
E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse:
«Eis minha mãe e meus irmãos.
Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».
Palavra da salvação.
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5

ALELUIA

Refrão: Aleluia.  Repete-se

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontrar permanecerá para sempre. Refrão

EVANGELHO Mc 4, 1-9

«O semeador saiu a semear»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, 
Jesus começou a ensinar de novo à beira mar. 
Veio reunir-se junto d’Ele tão grande multidão 
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava em terra, junto ao mar.
Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas. 
E dizia-lhes no seu ensino: 
«Escutai: Saiu o semeador a semear. 
Enquanto semeava, 
uma parte da semente caiu à beira do caminho; 
vieram as aves e comeram-na.
Outra parte caiu em terreno pedregoso, 
onde não havia muita terra; 
logo brotou, porque a terra não era funda.
Mas, quando o sol nasceu, queimou-se 
e, como não tinha raiz, secou. 
Outra parte caiu entre espinhos; 
os espinhos cresceram e sufocaram-na 
e não deu fruto. 
Outras sementes caíram em boa terra 
e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, 
produzindo trinta, sessenta e cem por um». 
E Jesus acrescentava: 
Quem tem ouvidos para ouvir, oiça». 
Palavra da salvação.
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6

ALELUIA Jo 15, 4a.5b

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós,
        diz o Senhor.
Quem permanece em Mim dá fruto abundante.  
           Refrão

EVANGELHO Jo 15, 1-8

«Se alguém permanece em Mim e Eu nele, dá muito fruto»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra da salvação.
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7

ALELUIA Tg 1, 12

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
          Refrão

EVANGELHO Jo 15, 18-21

«Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a vós»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o mundo vos odeia, 
sabei que primeiro Me odiou a Mim.
Se fôsseis do mundo, 
o mundo amaria o que era seu.
Mas porque não sois do mundo,
pois a minha escolha vos separou do mundo,
é por isso que o mundo vos odeia.
Lembrai-vos das palavras que Eu vos disse:
‘O servo não é mais do que o seu senhor’.
Se Me perseguiram a Mim,
também vos perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra,
também guardarão a vossa.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem Aquele que Me enviou».
Palavra da salvação.
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PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Deut 30, 1-4

«O Senhor reunir-te-á do meio de todos os povos 
entre os quais te tiver dispersado»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Quando se cumprirem em ti todas estas palavras
– a bênção e a maldição que te propus –,
se as meditares em teu coração,
no meio das nações onde o Senhor teu Deus te tiver dispersado,
e, juntamente com teus filhos, 
te voltares para o Senhor teu Deus e escutares a sua voz 
com  todo o teu coração e com toda a tua alma
em tudo o que hoje te ordeno,
então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro,
terá compaixão de ti
e reunir-te-á do meio de todos os povos 
entre os quais te havia dispersado.
Ainda que andes perdido pelas extremidades do céu,
de aí mesmo o Senhor teu Deus te há-de reunir.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Jer 31, 10.11-12ab.13cd-14 (R. cf. 10c)

Refrão: Confirmai, Senhor, a unidade do vosso povo.

Escutai, ó povos, a palavra do Senhor
e anunciai-a às ilhas distantes:
Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo
e guardá-lo como um pastor ao seu rebanho.

O Senhor resgatou Jacob
e libertou-o das mãos do seu dominador.
Regressarão com brados de alegria ao monte Sião,
acorrendo às bênçãos do Senhor.

Converterei o seu luto em alegria
e a sua dor será mudada em consolação e júbilo.
Saciarei os sacerdotes com saborosos manjares
e o meu povo será cumulado de bens. 

LEITURA I   –   2 Ez 36, 24-28

«Reunir-vos-ei de todos os países 
e dar-vos-ei um coração novo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Retirar-vos-ei de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
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Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.

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

Refrão: O Senhor é meu pastor:  
 nada me faltará.

 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.

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo 
 me enchem de confiança.           

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.

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.
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LEITURA I   –   3 Ez 37, 15-19.21b-22.26-28

«Nunca mais tornarão a ser duas nações»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias,
o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela:
‘Judá e os filhos de Israel que estão com ele’.
Em seguida, toma outra vara e escreve nela:
‘José, vara de Efraim, e toda casa de Israel que está com ele’.
Depois junta as duas varas uma à outra,
de modo que formem uma só vara na tua mão.
E quando os filhos do teu povo te disserem:
‘Não queres explicar-nos o que isso significa?’, 
responderás:  Assim fala o Senhor Deus:
‘Vou tomar a vara de José, que está na mão de Efraim,
e as tribos de Israel que estão com ele,
para os juntar à vara de Judá,
de modo que, unidas na minha mão, serão uma só vara’.
Vou tirar os filhos de Israel
do meio das nações para onde foram,
vou reuni-los de toda a parte, para os reconduzir à sua terra.
Farei deles um só povo,
na sua terra, nas montanhas de Israel,
e um só rei reinará sobre todos eles.
Nunca mais tornarão a ser duas nações,
nem ficarão divididos em dois reinos.
Farei com eles uma aliança de paz,
uma aliança eterna entre Mim e eles.
Hei-de estabelecê-los, hei-de multiplicá-los
e colocarei no meio deles o meu santuário para sempre.
A minha morada será no meio deles:
serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
As nações saberão que Eu sou o Senhor, que santifico Israel,
quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 
 (R. cf. 1 ou Is 61, 10)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

     Ou: Exultai e alegrai-vos com Jerusalém.

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, 
 para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
«Vivam seguros quantos te amam.
 Haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios».

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor,
pedirei para ti todos os bens.

LEITURA I   –   4 Sof  3, 16-20

«Naquele dia, Eu vos reunirei»

Leitura da Profecia de Sofonias
Não temas, Sião,
não desfaleçam as tuas mãos.
O Senhor teu Deus está no meio de ti,
como poderoso salvador.
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Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo,
renova-te com o seu amor,
exulta de alegria por tua causa,
como nos dias de festa.
«Afastarei de ti a desgraça,
tirarei o opróbrio que te esmagava.
Naquele dia exterminarei todos os teus opressores,
salvarei os coxos e reunirei os dispersos;
e farei que tenham glória e renome 
em toda a parte onde foram desprezados.
Naquele dia vos reconduzirei, naquele dia vos reunirei.
Então vos darei glória e renome entre todos os povos da terra,
quando, diante dos vossos olhos, 
tiver realizado a vossa restauração»,
– diz o Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 
 (R. cf. 3c) 

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
 somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. 
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 1, 10-13

«Não haja divisões entre vós: 
Estará Cristo dividido?»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma linguagem
e que não haja divisões entre vós,
permanecendo bem unidos, 
no mesmo pensar e no mesmo agir.
Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé,
que há divisões entre vós, que há entre vós quem diga:
«Eu sou de Paulo», «eu de Apolo», 
«eu de Pedro», «eu de Cristo».
Estará Cristo dividido?
Porventura Paulo foi crucificado por vós?
Foi em nome de Paulo que recebestes o Baptismo?
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 Ef  2, 19-22

«Sois o edifício construído sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo Jesus como pedra angular»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: 
Já não sois estrangeiros nem hóspedes, 
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 
Sois o edifício construído 
sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo Jesus como pedra angular. 
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Em Cristo, todo o edifício cresce, bem ajustado, 
para formar um templo santo do Senhor. 
E, em união com Ele, também vós sois integrados na construção, 
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.  
Palavra do Senhor. 

LEITURA II   –   3 Ef 4, 1-6

«Empenhai-vos em manter a unidade de espírito 
pelo vínculo da paz»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito 
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos 
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.                 

LEITURA II   –   4 Ef  4, 30 __ 5, 2

«Perdoai-vos mutuamente,
como Deus também vos perdoou em Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Não contristeis o Espírito Santo de Deus,
que vos assinalou para o dia da redenção.
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Seja eliminado do meio de vós
tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência
e toda a espécie de maldade.
Sede bondosos e compassivos uns para com os outros
e perdoai-vos mutuamente,
como Deus também vos perdoou em Cristo.
Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados.
Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo,
que nos amou e Se entregou por nós,
oferecendo-Se como vítima agradável a Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   5 Filip 2, 1-13

«Tendo entre vós os mesmos sentimentos,
numa só alma e num só coração»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Se há em Cristo alguma consolação, 
algum conforto na caridade,
se existe alguma comunhão no Espírito.
alguns sentimentos de ternura e misericórdia,
então completai a minha alegria,
tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória;
mas, com humildade, 
considerai os outros superiores a vós mesmos,
sem olhar cada um aos seus próprios interesses,
mas aos interesses dos outros.
Tende em vós os mesmos sentimentos 
que havia em Cristo Jesus.
Ele, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
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Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte, e morte de cruz.
Por isso, Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem,
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor,
para glória de Deus Pai.
Portanto, irmãos caríssimos,
obedientes como sempre tendes sido,
trabalhai com temor e tremor para a vossa salvação,
não só como fazíeis na minha presença,
mas agora muito mais na minha ausência.
Na verdade, é Deus que opera em vós o querer e o agir
segundo os seus desígnios de amor.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   6 Col 3, 9b-17                                              

«Fostes chamados para formar um só corpo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Despojai-vos do homem velho com as suas acções
e revesti-vos do homem novo,
que, para alcançar a verdadeira ciência,
se vai renovando à imagem do seu Criador.
Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso,
bárbaro ou cita, escravo ou livre;
o que há é Cristo, 
que é tudo e está em todos.
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Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   7 1 Tim 2, 5-8

«Há um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Há um só Deus 
e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo,
que Se entregou à morte pela redenção de todos.
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Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo
e do qual fui constituído arauto e apóstolo
– digo a verdade, não minto –
mestre dos gentios na fé e na verdade.
Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte,
erguendo para o Céu as mãos santas,
sem ira nem contenda. 
Palavra do Senhor.                   

LEITURA II   –   8 1 Jo 4, 9-15

«Se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar-nos uns aos outros»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou, e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Caríssimos, se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos uns aos outros, 
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.
Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós:
porque nos deu o seu Espírito.
E nós vimos e damos testemunho
de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA                             

Refrão: Aleluia.  Repete-se

A Igreja do Senhor é uma só luz, 
que se difunde por toda a parte,
e o corpo da Igreja não perde a unidade. Refrão

EVANGELHO Mt 18, 19-22

«Onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe:
«Se meu irmão me ofender, 
quantas vezes deverei perdoar-lhe?
Até sete vezes?».
Jesus respondeu:
«Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA Col 3, 15

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados, para formardes um só corpo.
         Refrão

EVANGELHO Lc 9, 49-56

«Quem não é contra vós é por vós»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
João tomou a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, vimos um homem expulsar os demónios em teu nome
e quisemos impedi-lo, porque ele não anda connosco».
Mas Jesus respondeu-lhe:
«Não lho proibais,
pois quem não é contra vós é por vós». 
Entretanto, aproximando-se os dias 
de Jesus ser levado deste mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor, 
queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?».
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA cf. Ef 4, 5.6a

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo,
um só Deus, nosso Pai.      Refrão

EVANGELHO Jo 10, 11-16

«Haverá um só rebanho e um só pastor»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus:
«Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor:
conheço as minhas ovelhas 
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece 
e Eu conheço o Pai;
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA   

Refrão: Aleluia.  Repete-se 

A vossa Igreja se reúna, Senhor,
 no vosso reino, desde os confins da terra,
porque a Vós pertence a glória e o poder,
 por Jesus Cristo, pelos séculos sem fim. 
           Refrão

EVANGELHO Jo 11, 45-52

«Para  congregar na unidade os filhos de Deus 
que andavam dispersos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
muitos judeus que tinham vindo visitar Maria,
para lhe apresentarem condolências 
pela morte de Lázaro,
ao verem o que Jesus fizera, ressuscitando-o dos mortos,
acreditaram n’Ele.
Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus
e contaram-lhes o que Jesus tinha feito.
Então os príncipes dos sacerdotes e os fariseus
reuniram conselho e disseram:
«Que havemos de fazer,
uma vez que este homem realiza tantos milagres?
Se O deixamos continuar assim, 
todos acreditarão n’Ele;
e virão os romanos destruir-nos o nosso Lugar santo 
e toda a nação».
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Então Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes:
«Vós não sabeis nada.
Não compreendeis que é melhor para nós
morrer um só homem pelo povo
do que perecer a nação inteira?».
Não disse isto por si próprio;
mas, porque era sumo sacerdote nesse ano,
profetizou que Jesus havia de morrer pela nação;
e não só pela nação,
mas também para congregar na unidade 
todos os filhos de Deus que andavam dispersos».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA   

Refrão: Aleluia.  Repete-se 

A vossa Igreja se reúna, Senhor,
 no vosso reino, desde os confins da terra,
porque a Vós pertence a glória e o poder,
 por Jesus Cristo, pelos séculos sem fim. 
            Refrão

EVANGELHO Jo 13, 1-15

«Dei-vos o exemplo,
para que, assim como Eu fiz, vós façais também»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que chegara a sua hora
de passar deste mundo para o Pai,
Ele, que amara os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.
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No decorrer da ceia,
tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão,
a ideia de O entregar,
Jesus, sabendo que o Pai Lhe tinha dado toda a autoridade,
sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava,
levantou-Se da mesa, tirou o manto
e tomou uma toalha que pôs à cintura.
Depois, deitou água numa bacia,
e começou a lavar os pés aos discípulos
e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura.
Quando chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe:
«Senhor, Tu vais lavar-me os pés?».
Jesus respondeu:
«O que estou a fazer, não o podes entender agora,
mas compreendê-lo-ás mais tarde».
Pedro insistiu:
«Nunca consentirei que me laves os pés».
Jesus respondeu-lhe:
«Se não tos lavar, não terás parte comigo».
Simão Pedro replicou:
«Senhor, então não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça».
Jesus respondeu-lhe:
«Aquele que tomou banho está limpo
e não precisa de lavar senão os pés.
Vós estais limpos, mas não todos».
Jesus bem sabia quem O havia de entregar.
Foi por isso que acrescentou: 
«Nem todos estais limpos».
Depois de lhes lavar os pés,
Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa.
Então disse-lhes:
«Compreendeis o que vos fiz?
Vós chamais-Me Mestre e Senhor,
e dizeis bem, porque o sou.
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Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns aos outros.
Dei-vos o exemplo,
para que, assim como Eu fiz, vós façais também».
Palavra da salvação.

6

ALELUIA cf. Ef 4, 5.6a

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo,
um só Deus, nosso Pai.      Refrão

EVANGELHO Jo 17, 1-11

«Eram teus e Tu mos deste
e eles guardam a tua palavra»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai, chegou a hora.
Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho Te glorifique
e, pelo poder que Lhe deste sobre toda a criatura,
Ele dê a vida eterna a todos os que Lhe confiaste.
É esta a vida eterna:
que Te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro,
e Aquele que enviaste, Jesus Cristo.
Eu glorifiquei-Te sobre a terra,
consumando a obra que Me encarregaste de realizar.
E agora, Pai, glorifica-Me junto de Ti mesmo
com aquela glória que tinha em Ti, antes que houvesse mundo.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo Me deste.
Eram teus e Tu mos deste
e eles guardam a tua palavra.
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Agora sabem que tudo quanto Me deste vem de Ti,
porque lhes comuniquei as palavras que Me confiaste
e eles receberam-nas:
reconheceram verdadeiramente que saí de Ti
e acreditaram que Me enviaste.
É por eles que Eu rogo; não pelo mundo,
mas por aqueles que Me deste, porque são teus.
Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu;
e neles sou glorificado.
Eu já não estou no mundo,
mas eles estão no mundo, enquanto Eu vou para Ti.
Pai santo, 
guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um como Nós».
Palavra da salvação.

7

ALELUIA Jo 17, 21

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Todos sejam um, ó Pai, como Tu em Mim e Eu em Ti,
para que o mundo acredite que Tu Me enviaste. 
           Refrão

EVANGELHO Jo 17, 11b-19

«Sejam um, como Nós»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:
«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um, como Nós.
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Quando Eu estava com eles, 
guardava-os em teu nome,
o nome que Me deste.
Guardei-os e nenhum deles se perdeu,
a não ser o filho da perdição;
e assim se cumpriu a Escritura.
Mas agora vou para Ti;
e digo isto no mundo,
para que eles tenham em si mesmos 
a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra
e o mundo odiou-os, 
por não serem do mundo,
como Eu não sou do mundo.
Não peço que os tires do mundo, 
mas que os livres do mal.
Eles não são do mundo, 
como Eu não sou do mundo.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade».
Palavra da salvação.

8

ALELUIA Jo 17, 21

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Todos sejam um, ó Pai, como Tu em Mim e Eu em Ti,
para que o mundo acredite que Tu Me enviaste.
            Refrão
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EVANGELHO Jo 17, 20-26

«Sejam consumados na unidade»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim.
Pai, quero que onde Eu estou,
também estejam comigo os que Me deste,
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste,
por Me teres amado antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não Te conheceu, 
mas Eu conheci-Te
e estes reconheceram que Tu Me enviaste.
Dei-lhes a conhecer o teu nome
e dá-lo-ei a conhecer,
para que o amor com que Me amaste esteja neles
e Eu esteja neles».
Palavra da salvação.



11

PELA EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Is 2, 1-5

«Todos os povos afluirão ao monte do templo do Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
Visão de Isaías, filho de Amós,
acerca de Judá e de Jerusalém:
Sucederá, nos dias que hão-de vir,
que o monte do templo do Senhor
se há-de erguer no cimo das montanhas
e se elevará no alto das colinas.
Ali afluirão todas as nações
e muitos povos acorrerão, dizendo:
«Vinde, subamos ao monte do Senhor,
ao templo do Deus de Jacob.
Ele nos ensinará os seus caminhos
e nós andaremos pelas suas veredas.
De Sião há-de vir a lei
e de Jerusalém a palavra do Senhor».
Ele será juiz no meio das nações
e árbitro de povos sem número.
Converterão as espadas em relhas de arado
e as lanças em foices.
Não levantará a espada nação contra nação,
nem mais se hão-de preparar para a guerra.
Vinde, ó casa de Jacob,
caminhemos à luz do Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
 (R. 2b)

Refrão:  O Senhor revelou a todos os povos a sua salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.

LEITURA I   –   2 Is 56, 1.6-7

«A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Respeitai o direito, praticai a justiça,
porque a minha salvação está perto
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.
Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor
para O servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos,
se guardarem o sábado, sem o profanarem,
se forem fiéis à minha aliança,
hei-de conduzi-los ao meu santo monte,
hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração.



657PELA EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS

Os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceites no meu altar,
porque a minha casa
será chamada ‘casa de oração para todos os povos’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 66 (67), 2-3.5.7-8 (R. 4 ou 3)

Refrão: Louvado sejais, Senhor,
         pelos povos de toda a terra. 

     Ou: Conheçam todos os povos a vossa salvação.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.

LEITURA I   –   3 Is 60, 1- 6

«As nações caminharão à tua luz»

Leitura do Livro de Isaías
Levanta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz
e brilha sobre ti a glória do Senhor.
Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos.



658 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

Mas sobre ti levanta-Se o Senhor
e a sua glória te ilumina.
As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora.
Olha ao redor e vê:
todos se reúnem e vêm ao teu encontro;
os teus filhos vão chegar de longe
e as tuas filhas são trazidas nos braços.
Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração,
pois a ti afluirão os tesouros do mar,
a ti virão ter as riquezas das nações.
Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá.
Virão todos os de Sabá,
trazendo ouro e incenso
e proclamando as glórias do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
(R.3c)

Refrão:  Todos os confins da terra 
 viram a salvação do nosso Deus.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.
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Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.

LEITURA I   –   4 Jonas 3, 10 – 4,11                      

«Eu não devia ter pena da grande cidade de Nínive?»

Leitura da Profecia de Jonas
Quando Deus viu as obras dos habitantes de Nínive
e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara
e não o executou.
Jonas ficou muito desgostoso e irritado, 
quando Deus perdoou aos ninivitas,
e orou, dizendo:
«Ah, Senhor! Não era isto que eu dizia,
quando estava ainda na minha terra?
Por isso me apressei a fugir para Társis,
por saber que sois um Deus clemente e compassivo,
lento para a ira, rico de misericórdia
e sempre disposto a desistir do castigo.
Mas agora, Senhor, tirai-me a vida,
porque para mim é melhor morrer do que ficar vivo».
O Senhor respondeu-lhe:
«Terás razão para te irritares?».
Jonas saiu de Nínive e instalou-se a oriente da cidade.
Aí fez uma cabana e sentou-se à sua sombra,
para ver o que acontecia à cidade.
Então o Senhor Deus fez crescer um rícino,
que se elevou por cima de Jonas,
para lhe dar sombra à cabeça 
e o livrar do seu mau humor.
Jonas ficou muito contente com o rícino.
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Mas no dia seguinte, ao romper da manhã,
Deus mandou um verme, que roeu as raízes do rícino, 
e ele secou.
Ao nascer do sol, 
Deus fez soprar do oriente um vento abrasador
e o sol bateu em cheio na cabeça de Jonas, 
fazendo-o desmaiar.
E Jonas tornou a pedir a morte, exclamando:
«Para mim é melhor morrer do que ficar vivo».
Então Deus disse a Jonas:
«Terás razão para te irritares por causa do rícino?».
Jonas respondeu:
«Tenho razão de me irritar mortalmente».
O Senhor disse-lhe:
«Tu tens pena do rícino,
que não te deu qualquer trabalho e não fizeste crescer,
que nasceu numa noite e numa noite morreu.
E Eu não devia ter pena da grande cidade de Nínive,
onde há mais de cento e vinte mil pessoas
que não sabem distinguir a mão direita da esquerda,
além de grande número de animais?».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL             Salmo 66 (67), 2-3.5.7-8 (R. 4)

Refrão: Louvado sejais, Senhor,
         pelos povos de toda a terra. 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.
Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.
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A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.

LEITURA I   –   5 Zac 8, 20-23

«Virão muitos povos procurar o Senhor em Jerusalém» 

Leitura da Profecia de Zacarias
Assim fala o Senhor do Universo:
Virão de novo a Jerusalém
povos e habitantes de grandes cidades.
Os habitantes de uma cidade
irão dizer aos habitantes da outra:
«Vamos implorar a benevolência do Senhor,
vamos procurar o Senhor do Universo.
Eu também irei».
Virão muitos povos e nações poderosas
procurar em Jerusalém o Senhor do Universo,
implorar a benevolência do Senhor.
Assim fala o Senhor do Universo:
Naqueles dias,
dez homens de todas as línguas faladas entre as nações
agarrarão um judeu pela orla do manto, dizendo:
«Queremos ir na vossa companhia,
porque ouvimos dizer que Deus está convosco».
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo  18 A (19 A),  2-3.4-5 
 (R. 5a) 

Refrão: A sua mensagem ressoou por toda a terra.

Os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem
e a noite a dá a conhecer à outra noite.

Não são palavras nem linguagem
cujo sentido se não perceba.
O seu eco ressoou por toda a terra
e a sua notícia até aos confins do mundo.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Actos 1, 3-8

«Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Jesus, depois da sua paixão,
apresentou-Se vivo e com muitas provas aos seus Apóstolos,
aparecendo-lhes durante quarenta dias
e falando-lhes do reino de Deus.
Um dia em que estava com eles à mesa,
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai,
«da Qual – disse Ele – Me ouvistes falar.
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Na verdade, João baptizou com água;
vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo,
dentro de poucos dias».
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar:
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?».
Ele respondeu-lhes:
«Não vos compete saber os tempos ou os momentos
que o Pai determinou com a sua autoridade;
mas recebereis a força do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas
em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria
e até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a 
 (R. Mt 28, 19)

Refrão: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».
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LEITURA I   –   2                   Actos 11, 19-26

«Começaram a falar também aos gregos, 
anunciando-lhes o Senhor Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
os irmãos que se tinham dispersado,
devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estêvão,
caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia.
Mas anunciavam a palavra apenas aos judeus.
Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene,
que, ao chegarem a Antioquia,
começaram a falar também aos gregos,
anunciando-lhes o Senhor Jesus.
A mão do Senhor estava com eles
e foi grande o número dos que abraçaram a fé
e se converteram ao Senhor.
A notícia chegou aos ouvidos da Igreja de Jerusalém
e mandaram Barnabé a Antioquia.
Quando este chegou e viu a acção da graça de Deus,
encheu-se de alegria e exortou a todos
a que se conservassem fiéis ao Senhor, de coração sincero;
era realmente um homem bom
e cheio do Espírito Santo e de fé.
Assim uma grande multidão aderiu ao Senhor.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo
e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia.
Passaram juntos nesta Igreja um ano inteiro
e ensinaram muita gente.
Foi em Antioquia que, pela primeira vez,
se deu aos discípulos o nome de «cristãos».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 

Refrão: Ide por todo o mundo
 e anunciai o Evangelho.  
     Ou: Aleluia.

Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre.

LEITURA I   –   3 Actos 13, 46-49

«Voltamo-nos para os gentios»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, 
Paulo e Barnabé disseram aos judeus:
«Era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus.
Mas uma vez que a rejeitais
e vos julgais indignos da vida eterna,
voltamo-nos para os gentios,
porque assim nos mandou o Senhor:
‘Fiz de ti a luz das nações,
para levares a salvação até aos confins da terra’».
Ao ouvirem isto, os gentios encheram-se de alegria
e glorificaram a palavra do Senhor;
e todos os que estavam destinados à vida eterna
abraçaram a fé.
Assim, a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região.
Palavra do Senhor.



666 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a 
 (R. 3 ou Mt 28, 19)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

     Ou: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 Rom 10, 9-18

 «Como hão-de ouvir falar, se não houver quem lhes pregue? 
E como hão-de pregar, se não forem enviados?»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor
e se acreditares em teu coração que Deus O ressuscitou dos mor-
tos, serás salvo. 
Pois com o coração se acredita para obter a justiça
e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. 
Na verdade, a Escritura diz: 
«Todo aquele que acreditar no Senhor 
não será confundido». 
Não há diferença entre judeu e grego: 
todos têm o mesmo Senhor, 
rico para com todos os que O invocam. 
Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo.
Mas como hão-de invocar Aquele em quem não acreditam? 
E como hão-de acreditar n’Aquele de quem não ouviram falar? 
E como hão-de ouvir falar, se não houver quem lhes pregue? 
E como hão-de pregar, se não forem enviados? 
Está escrito: 
«Como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho!». 
Mas nem todos obedecem ao Evangelho, 
como Isaías diz: 
«Senhor, quem acreditou na nossa pregação?».
A fé, portanto, vem da pregação 
e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. 
Mas pergunto: Não a teriam ouvido? 
Ao contrário, como diz a Escritura: 
«A sua voz ressoou por toda a terra 
e as suas palavras até aos confins do mundo». 
Palavra do Senhor. 
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LEITURA II   –   2 Ef  3, 2-12

«Agora foi revelado o mistério de Cristo:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Certamente já ouvistes falar
da graça que Deus me confiou a vosso favor:
por uma revelação,
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo,
como já o apresentei sumariamente.
Assim podeis compreender 
o conhecimento que tenho do mistério de Cristo.
Nas gerações passadas,
ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado pelo Espírito Santo
aos seus santos apóstolos e profetas:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo
e participam da mesma promessa,
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.
Deste Evangelho me tornei ministro,
pelo dom da graça que Deus me concedeu
pela força do seu poder.
A mim, o último de todos os santos,
foi concedida a graça de anunciar aos gentios
a insondável riqueza de Cristo
e de manifestar a todos 
como se realiza o mistério escondido, desde toda a eternidade,
em Deus, criador de todas as coisas.
E agora é por meio da Igreja,
que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes
a multiforme sabedoria de Deus,
realizada, conforme o seu eterno desígnio,
em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim, é pela fé em Cristo
que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   3 1 Tim 2, 1-8

«Deus  quer salvar todos os homens»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Recomendo, antes de tudo,
que se façam preces, orações, súplicas e acções de graças
por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades,
para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica,
com toda a piedade e dignidade.
Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador;
Ele quer que todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento da verdade.
Há um só Deus 
e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo,
que Se entregou à morte pela redenção de todos.
Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo
e do qual fui constituído arauto e apóstolo
– digo a verdade, não minto –
mestre dos gentios na fé e na verdade.
Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte,
erguendo para o Céu as mãos santas,
sem ira nem contenda. 
Palavra do Senhor.                   
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48..

1

ALELUIA Mt 28, 19a, 20b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.
          Refrão

EVANGELHO Mt 28, 16-20

«Ide e ensinai todas as nações»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA Mc 16, 15

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ide por todo o mundo, diz o Senhor:
pregai o Evangelho a toda a criatura.  Refrão

EVANGELHO Mc 16, 15-20

«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze apóstolos e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra 
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA Jo 3, 16

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Deus amou tanto o mundo 
 que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. Refrão

EVANGELHO Lc 24, 44-53

«Havia de ser pregado em seu nome a todas as nações
o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os povos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
«Foram estas as palavras que vos dirigi,
quando ainda estava convosco:
‘Tem de cumprir-se o que está escrito a meu respeito
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’».
Abriu-lhes então o entendimento
para compreenderem as Escrituras
e disse-lhes:
«Está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois testemunhas disso.
Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai.
Por isso permanecei na cidade,
até que sejais revestidos com a força do alto».
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Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia
e, erguendo as mãos, abençoou-os.
Enquanto os abençoava,
afastou-Se deles e foi elevado ao Céu.
Eles prostraram-se diante de Jesus,
e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria.
E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.
Palavra da salvação.

4

ALELUIA Mc 16, 15

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ide por todo o mundo, diz o Senhor:
pregai o Evangelho a toda a criatura.  Refrão 

EVANGELHO Jo 11, 45-52

«Para  congregar na unidade os filhos de Deus 
que andavam dispersos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
muitos judeus que tinham vindo visitar Maria,
para lhe apresentarem condolências 
pela morte de Lázaro,
ao verem o que Jesus fizera, ressuscitando-o dos mortos,
acreditaram n’Ele.
Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus
e contaram-lhes o que Jesus tinha feito.
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Então os príncipes dos sacerdotes e os fariseus
reuniram conselho e disseram:
«Que havemos de fazer,
uma vez que este homem realiza tantos milagres?
Se O deixamos continuar assim, 
todos acreditarão n’Ele;
e virão os romanos destruir-nos o nosso Lugar santo 
e toda a nação».
Então Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes:
«Vós não sabeis nada.
Não compreendeis que é melhor para nós
morrer um só homem pelo povo
do que perecer a nação inteira?».
Não disse isto por si próprio;
mas, porque era sumo sacerdote nesse ano,
profetizou que Jesus havia de morrer pela nação;
e não só pela nação,
mas também para congregar na unidade 
todos os filhos de Deus que andavam dispersos».
Palavra da salvação. 

5

ALELUIA Jo 3, 16

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Deus amou tanto o mundo 
 que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.  Refrão
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EVANGELHO Jo 17, 11b. 17-23

«Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:
«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um, como Nós.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade.
Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim».
Palavra da salvação.



12

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Est 4, 17b-17e.17i-17l

«Perdoai ao vosso povo,
porque os inimigos querem aniquilar a vossa herança»

Leitura do Livro de Ester
Naqueles dias, 
Mardoqueu orou ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, Senhor, Rei todo-poderoso, 
tudo está sujeito ao vosso poder 
e não há quem possa resistir à vossa vontade, 
se decidis salvar Israel. 
Vós fizestes o céu e a terra 
e todas as maravilhas que estão debaixo do firmamento. 
Sois o Senhor de todas as coisas 
e não há quem possa resistir-Vos, Senhor. 
Agora, Senhor, meu Deus e meu Rei, 
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, 
perdoai ao vosso povo,
porque os inimigos tramam a nossa morte
e querem aniquilar a vossa antiga herança.
Não abandoneis o povo que para Vós resgatastes do Egipto.
Ouvi a minha oração 
e sede propício ao povo da vossa herança; 
mudai o nosso luto em alegria, 
a fim de que, salvando-nos a vida, 
glorifiquemos, Senhor, o vosso nome 
e não se feche a boca daqueles que Vos louvam». 
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 
 (R. cf. 7 ou(R. cf. 7 ou Salmo 142, 7c)

Refrão: Como pássaro liberto do laço dos caçadores,
a nossa vida foi salva pelo Senhor.

     Ou: O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem.

Se o Senhor não estivesse connosco, 
os homens que se levantaram contra nós 
ter-nos-iam devorado vivos, no furor da sua ira. 

As águas ter-nos-iam afogado, 
a torrente teria passado sobre nós: 
sobre nós teriam passado as águas impetuosas.  

Quebrou-se a armadilha e nós ficámos livres. 
A nossa protecção está no nome do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

LEITURA I   –   2 1 Mac 2, 49-52.57-64                   

«Todos os que esperam em Deus não desfalecem»

Leitura do Primeiro Livro dos Macabeus
Ao aproximarem-se os dias da sua morte,
Matatias disse aos seus filhos:
«Agora triunfa a soberba e a ignomínia,
é tempo de perseguição e de ira violenta.
Portanto, meus filhos, mostrai-vos zelosos pela Lei
e oferecei a vossa vida pela aliança feita com os nossos pais.
Recordai as obras que os nossos pais realizaram no seu tempo
e alcançareis uma grande glória e um nome eterno.
Porventura Abraão não permaneceu fiel na sua provação
e não lhe foi isto ‘atribuído como justiça’?
David, pela sua piedade, 
recebeu em herança o trono real para sempre.
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Elias, pelo seu zelo ardente pela Lei,
foi elevado ao Céu.
Ananias, Azarias e Misael, pela sua fé
foram salvos das chamas.
Daniel, pela sua inocência,
foi liberto da boca dos leões.
Compreendei, portanto, que, de geração em geração,
todos os que esperam em Deus não desfalecem. 
Não temais as ameaças de um homem ímpio,
porque a sua glória acaba no lixo e nos vermes:
hoje é exaltado, mas amanhã desaparece,
porque voltará ao pó de onde veio
e os seus projectos serão aniquilados.
Meus filhos, sede fortes e corajosos na defesa da Lei,
porque nela sereis glorificados».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 2, 1-3.4-6.10-11 
 (R. cf. 12d) 

Refrão: Felizes aqueles que confiam no Senhor.  

Porque se agitam em tumulto as nações
e os povos intentam vãos projectos?
Revoltam-se os reis da terra
e os príncipes conspiram juntos
 contra o Senhor e contra o seu Ungido:
«Quebremos as suas algemas
e atiremos para longe o seu jugo».

Aquele que mora nos céus sorri,
o Senhor escarnece deles.
Então lhes fala com ira
e com sua cólera os atemoriza:
«Fui Eu quem ungiu o meu Rei
sobre Sião, minha montanha sagrada».
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E agora, ó reis, tomai sentido,
atendei, vós que julgais a terra.
Servi o Senhor com temor,
aclamai-O com respeito. 

LEITURA I   –   3 Is 41, 8-10.13-14

«Tu és o meu servo,
Eu te escolhi e não te rejeitei»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Tu, Israel, meu servo,
Jacob, meu eleito,
descendência de Abraão, o meu amigo,
tu, a quem tomei desde os confins da terra,
a quem chamei das regiões remotas
e te disse:
‘Tu és o meu servo,
Eu te escolhi e não te rejeitei’.
Não temas, porque Eu estou contigo.
Não te assustes, porque Eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço e venho em teu auxílio;
Eu te amparo com a minha mão vitoriosa.
Sou Eu, o Senhor, teu Deus,
que te seguro pela mão direita
e te digo: ‘Não temas,
Eu venho em teu auxílio’.
Não temas, pobre verme de Jacob, bichinho de Israel.
Eu venho socorrer-te –  oráculo do Senhor –,
o teu redentor é o Santo de Israel».
Palavra do Senhor.



680 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1.2 
 (R. 2cd ou 3a)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.
     Ou: Piedade de nós, Senhor,
 tende piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu.
Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu senhor
e os olhos da serva se fixam nas mãos da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso 
Deus,
até que tenha piedade de nós.

LEITURA I   –   4 Dan 3, 25.34-43

«Não nos abandoneis para sempre, 
por amor do vosso nome»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias,
levantando-se no meio da fornalha ardente,
Azarias fez a seguinte oração:
«Por amor do vosso nome, Senhor,
não nos abandoneis para sempre
e não anuleis a vossa aliança.
Não nos retireis a vossa misericórdia,
por amor de Abraão vosso amigo,
de Isaac vosso servo e de Israel vosso santo,
aos quais prometestes multiplicar a sua descendência
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.
Mas agora, Senhor, 
tornámo-nos o mais pequeno de todos os povos
e somos hoje humilhados em toda a terra,
por causa dos nossos pecados.
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Não temos chefe, nem guia nem profeta,
nem holocausto nem sacrifício, nem oblação nem incenso,
nem lugar onde apresentar-Vos as primícias
para alcançar misericórdia.
Mas de coração arrependido e espírito humilhado
sejamos por Vós recebidos
como se viéssemos com um holocausto de touros e carneiros
e milhares de gordos cordeiros.
Seja hoje este nosso sacrifício agradável na vossa presença,
porque jamais serão confundidos aqueles que em Vós esperam.
E agora Vos seguimos de todo o coração,
Vos tememos e buscamos o vosso rosto.
Não nos deixeis ficar envergonhados,
mas tratai-nos segundo a vossa bondade
e segundo a abundância da vossa misericórdia.
Livrai-nos pelo vosso admirável poder
e dai glória, Senhor, ao vosso nome».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1.2 
 (R. 2cd ou 3a)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.

     Ou: Piedade de nós, Senhor,
 tende piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu.
Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu senhor
e os olhos da serva se fixam nas mãos da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Actos 4, 1-5.18-21

«Nós não podemos calar o que vimos e ouvimos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro e João estavam a falar ao povo,
depois da cura do cego de nascença,
quando surgiram os sacerdotes, 
o comandante do templo e os saduceus,
irritados por eles estarem a ensinar o povo
e a anunciar a ressurreição dos mortos 
que se verificara em Jesus.
Apoderaram-se deles e, porque já era tarde, 
meteram-nos na prisão, até ao dia seguinte.
Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus
abraçaram a fé
e o número de homens elevou-se a uns cinco mil.
No dia seguinte,
os chefes do povo, os anciãos e os escribas
reuniram-se em Jerusalém.
Chamaram os Apóstolos e proibiram-nos terminantemente
falar ou ensinar em nome de Jesus.
Mas Pedro e João responderam:
«Se é justo aos olhos de Deus
obedecer-vos antes a vós que a Ele,
julgai-o vós próprios.
Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos».
Depois de novas ameaças, puseram-nos em liberdade,
pois não encontravam modo de os castigar, por causa do povo,
uma vez que todos davam glória a Deus
pelo que tinha acontecido.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 
 (R. cf. 7 ou(R. cf. 7 ou Salmo 141 (142), 7c)

Refrão: Como pássaro liberto do laço dos caçadores,
a nossa vida foi salva pelo Senhor.

     Ou: O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem.

Se o Senhor não estivesse connosco, 
os homens que se levantaram contra nós 
ter-nos-iam devorado vivos, no furor da sua ira. 

As águas ter-nos-iam afogado, 
a torrente teria passado sobre nós: 
sobre nós teriam passado as águas impetuosas.  

Quebrou-se a armadilha e nós ficámos livres. 
A nossa protecção está no nome do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

LEITURA I   –   2 Actos 4, 23-31

«Agora, Senhor, vede como nos ameaçam»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro e João, tendo sido postos em liberdade,
voltaram para junto dos seus
e contaram-lhes tudo
o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito.
Depois de os ouvirem,
invocaram a Deus numa só alma, dizendo:
«Senhor, Vós fizestes o céu, a terra, o mar
e tudo o que neles se encontra;
Vós dissestes, mediante o Espírito Santo,
pela boca do nosso pai David, vosso servo:
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‘Porque se agitaram em tumulto as nações
e os povos intentaram vãos projectos?
Revoltaram-se os reis da terra
e os príncipes conspiraram juntos
contra o Senhor e contra o seu Ungido’.
Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos
uniram-se nesta cidade
com as nações pagãs e os povos de Israel
contra o vosso santo servo Jesus, a quem ungistes.
Assim cumpriram tudo o que o vosso poder e sabedoria
tinham de antemão determinado.
E agora, Senhor, vede como nos ameaçam
e concedei aos vossos servos
que possam anunciar com toda a confiança a vossa palavra.
Estendei a vossa mão,
para que se realizem curas, milagres e prodígios,
em nome do vosso santo servo Jesus».
Depois de terem rezado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos:
todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a anunciar com firmeza a palavra de Deus.
Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL Salmo 2, 1-3.4-6.10-11 
 (R. cf. 12d) 

Refrão: Felizes aqueles que confiam no Senhor.  

Porque se agitam em tumulto as nações
e os povos intentam vãos projectos?
Revoltam-se os reis da terra
e os príncipes conspiram juntos
 contra o Senhor e contra o seu Ungido:
«Quebremos as suas algemas
e atiremos para longe o seu jugo».
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Aquele que mora nos céus sorri,
o Senhor escarnece deles.
Então lhes fala com ira
e com sua cólera os atemoriza:
«Fui Eu quem ungiu o meu Rei
sobre Sião, minha montanha sagrada».

E agora, ó reis, tomai sentido,
atendei, vós que julgais a terra.
Servi o Senhor com temor,
aclamai-O com respeito.

LEITURA I   –   3 Actos 5, 27b-32.40b-42

«Os Apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria,
por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
o sumo sacerdote falou aos Apóstolos, dizendo:
«Já vos proibimos formalmente 
de ensinar em nome de Jesus;
e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina
e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem».
Pedro e os Apóstolos responderam:
«Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens.
O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus,
a quem vós destes a morte, suspendendo-O no madeiro.
Deus exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador,
a fim de conceder a Israel
o arrependimento e o perdão dos pecados.
E nós somos testemunhas destes factos,
nós e o Espírito Santo
que Deus tem concedido àqueles que Lhe obedecem».
Então os judeus mandaram açoitar os Apóstolos,
intimando-os a não falarem no nome de Jesus,
e depois soltaram-nos.
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Os Apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria,
por terem merecido serem ultrajados
por causa do nome de Jesus.
E todos os dias, no templo e nas casas,
não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova
de que Jesus era o Messias.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 2, 1-3.4-6.10-11 
 (R. cf. 12d) 

Refrão: Felizes aqueles que confiam no Senhor.  

Porque se agitam em tumulto as nações
e os povos intentam vãos projectos?
Revoltam-se os reis da terra
e os príncipes conspiram juntos
 contra o Senhor e contra o seu Ungido:
«Quebremos as suas algemas
e atiremos para longe o seu jugo».

Aquele que mora nos céus sorri,
o Senhor escarnece deles.
Então lhes fala com ira
e com sua cólera os atemoriza:
«Fui Eu quem ungiu o meu Rei
sobre Sião, minha montanha sagrada».

E agora, ó reis, tomai sentido,
atendei, vós que julgais a terra.
Servi o Senhor com temor,
aclamai-O com respeito.
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LEITURA I   –   4 Ap 7, 9-10.14b-17

«Estes são os que vieram da grande tribulação»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, vi uma multidão imensa, 
que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.
E clamavam em alta voz:
«A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro».
Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer:
«Estes são os que vieram da grande tribulação,
os que lavaram as túnicas 
e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus,
servindo-O dia e noite no seu templo.
Aquele que está sentado no trono
abrigá-los-á na sua tenda.
Nunca mais terão fome nem sede,
nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles.
O Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor
e os conduzirá às fontes da água viva.
E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.2.3.5  
 (R. cf. 9d ou 1a) 

Refrão: Não me abandoneis, 
 meu Deus, meu Salvador.

     Ou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
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O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Quando os malvados me assaltaram
para devorar a minha carne,
foram eles, meus inimigos e adversários,
que vacilaram e caíram.

Se um exército me vier cercar,
o meu coração não temerá.
Se contra mim travarem batalha,
mesmo assim terei confiança.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 Filip 1, 27-30

«Foi-vos dada a graça de também sofrerdes por Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Vivei de maneira digna do Evangelho de Cristo,
para que, quer vá ter convosco quer continue ausente,
oiça dizer de vós que permaneceis firmes no mesmo espírito,
combatendo juntos e numa só alma pela fé do Evangelho,
e que não vos deixais atemorizar pelos adversários.
Para eles isso é sinal de perdição,
mas para vós é sinal de salvação.
E isto vem de Deus, que vos concedeu a graça
não só de acreditardes em Cristo
mas também de sofrerdes por Ele.
Deste modo, travais o mesmo combate que me vistes sustentar
e, como ouvis dizer, sustento ainda.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 Hebr 12, 2-13

«Qual é o filho a quem o pai não corrige?»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Fixai os olhos em Jesus,
guia da nossa fé e autor da sua perfeição.
Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance,
Ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia,
e está sentado à direita do trono de Deus.
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Pensai n’Aquele que suportou contra Si
tão grande hostilidade da parte dos pecadores,
para não vos deixardes abater pelo desânimo.
Vós ainda não resististes até ao sangue,
na luta contra o pecado.
Já esquecestes a exortação que vos é dirigida,
como a filhos que sois:
«Meu filho, não desprezes a correcção do Senhor,
nem desanimes quando Ele te repreende;
porque o Senhor corrige aquele que ama
e castiga aquele que reconhece como filho»?
É para vossa correcção que sofreis.
Deus trata-vos como filhos.
Qual é o filho a quem o pai não corrige?
Se ficardes sem aquela correcção de que todos participam,
é porque sois bastardos e não filhos.
Além disso, tivemos os nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiam e a quem guardávamos respeito.
Não devemos nós, com maior razão, 
sujeitar-nos ao Pai celeste, para termos a vida?
Os nossos pais corrigiam-nos durante pouco tempo,
como melhor lhes parecia,
ao passo que Deus corrige-nos para nosso bem,
a fim de participarmos da sua santidade.
Nenhuma correcção, quando se recebe,
é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza.
Mais tarde, porém,
dá àqueles que assim foram exercitados
um fruto de paz e de justiça.
Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas
e os vossos joelhos vacilantes
e dirigi os vossos passos por caminhos direitos,
para que o coxo não se extravie,
mas antes seja curado.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   3 1 Pedro 1, 3-9

«Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,

passar por diversas provações»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe, 
nem se mancha, nem desaparece.
Esta herança está reservada nos Céus para vós,
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n’Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé:
a salvação das vossas almas.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   4 1 Pedro 4, 12-19

«Alegrai-vos na medida em que participais nos sofrimentos de Cristo»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos, não vos perturbeis 
com a labareda que se acendeu no meio de vós para vos provar,
como se estivesse a acontecer-vos alguma coisa estranha.
Pelo contrário, alegrai-vos 
na medida em que participais nos sofrimentos de Cristo,
a fim de que possais também alegrar-vos e exultar
no dia em que se manifestar a sua glória.
Felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus,
repousa sobre vós.
Nenhum de vós tenha de sofrer
por ser ladrão ou assassino ou malfeitor ou difamador.
Se, porém, sofre por ser cristão, não se envergonhe,
mas dê glória a Deus por ter esse nome.
Porque chegou a hora do julgamento,
a começar pela casa de Deus.
E se começa por nós,
qual será a sorte daqueles que não querem acreditar
no Evangelho de Deus?
Se o justo dificilmente se salva,
que será do ímpio e do pecador?
Por isso, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus,
confiem as suas almas ao Criador, que é fiel,
continuando a praticar o bem. 
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 10                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição 
 por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus. Refrão

EVANGELHO Mt 5, 1-12a

«Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem e vos perseguirem»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
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Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA 1 Pedro 4, 14                        

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. 

           Refrão
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EVANGELHO Mt 10, 17-22

«Sereis odiados por todos por causa do meu nome»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Tende cuidado com os homens:
hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas.
Por minha causa, sereis levados
à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações.
Quando vos entregarem,
não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer,
porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer;
porque não sereis vós a falar, 
mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós.
O irmão entregará à morte o irmão
e o pai entregará o filho.
Os filhos hão-de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte.
E sereis odiados por todos por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Tg 1, 12

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
          Refrão
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EVANGELHO Mt 10, 26-33

«Não temais os que matam o corpo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Não tenhais medo dos homens,
pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se,
nada há oculto que não venha a conhecer-se.
O que vos digo às escuras dizei-o à luz do dia
e o que escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telhados.
Não temais os que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma.
Temei antes Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo.
Não se vendem dois passarinhos por uma moeda?
E nem um deles cairá por terra 
sem consentimento do vosso Pai.
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Portanto, não temais:
valeis muito mais do que todos os passarinhos.
A todo aquele que se tiver declarado por Mim 
diante dos homens
também Eu Me declararei por ele 
diante do meu Pai que está nos Céus.
Mas àquele que Me negar diante dos homens,
também Eu o negarei 
diante do meu Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.  
           Refrão

EVANGELHO Jo 15, 18-21.26 – 16, 4

«Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a vós»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o mundo vos odeia, 
sabei que primeiro Me odiou a Mim.
Se fôsseis do mundo, 
o mundo amaria o que era seu.
Mas porque não sois do mundo,
pois a minha escolha vos separou do mundo,
é por isso que o mundo vos odeia.
Lembrai-vos das palavras que Eu vos disse:
‘O servo não é mais do que o seu senhor’.
Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem Aquele que Me enviou.
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Quando vier o Paráclito, 
que Eu vos enviarei de junto do Pai,
o Espírito da verdade, que procede do Pai,
Ele dará testemunho de Mim.
E vós também dareis testemunho,
porque estais comigo desde o princípio.
Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes.
Hão-de expulsar-vos das sinagogas;
e mais ainda, aproxima-se a hora
em que todo aquele que vos matar
julgará que presta culto a Deus.
Procederão assim por não terem conhecido o Pai,
nem Me terem conhecido a Mim.
Mas Eu disse-vos isto,
para que, ao chegar a hora,
vos lembreis de que vo-lo tinha dito».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA 1 Pedro 4, 14                        

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. 

           Refrão
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EVANGELHO Jo 17, 11b-19

«O mundo odiou-os»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:
«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um, como Nós.
Quando Eu estava com eles, 
guardava-os em teu nome,
o nome que Me deste.
Guardei-os e nenhum deles se perdeu,
a não ser o filho da perdição;
e assim se cumpriu a Escritura.
Mas agora vou para Ti;
e digo isto no mundo,
para que eles tenham em si mesmos 
a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra
e o mundo odiou-os, 
por não serem do mundo,
como Eu não sou do mundo.
Não peço que os tires do mundo, 
mas que os livres do mal.
Eles não são do mundo, 
como Eu não sou do mundo.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade».
Palavra da salvação.
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LEITURA I

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Gen 1, 26  –  2, 3

«Enchei e dominai a terra»

Leitura do Livro do Génesis
Disse Deus: 
«Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra».
Deus criou o ser humano à sua imagem, 
criou-o à imagem de Deus.
Ele o criou homem e mulher.
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Deus abençoou-os, dizendo:
«Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem na terra».
Disse Deus: 
«Dou-vos todas as plantas com semente
que existem em toda a superfície da terra,
assim como todas as árvores de fruto com semente,
para que vos sirvam de alimento.
E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu
e a todos os seres vivos que se movem na terra
dou as plantas verdes como alimento».
E assim sucedeu.
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom.
Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia.
Assim se completaram o céu e a terra
e tudo o que eles contêm.
Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera
e, no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado.
Deus abençoou e santificou o sétimo dia,
porque nele descansou de todo o trabalho da criação.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 8, 4-5.6-7.8-9 
 (R. 2ab)

Refrão: Como é admirável o vosso nome em toda a terra,
 Senhor, nosso Deus!

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, 
a lua e as estrelas que lá colocastes,
Que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?
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Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:

Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.

LEITURA I   –   2 Gen 2, 4b-9.15                      

«O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar»

Leitura do Livro do Génesis
Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu,
ainda não havia na terra nenhuma planta dos campos,
nem germinara ainda nenhuma erva da planície,
porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra,
nem existia o homem para cultivar o solo.
Entretanto, um manancial de água subia da terra
e regava toda a superfície do solo.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, 
insuflou nele um sopro de vida
e o homem tornou-se um ser vivo.
O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente,
e nele colocou o homem que tinha formado.
O Senhor Deus fez nascer da terra toda a espécie de árvores,
de frutos agradáveis à vista e bons para comer,
entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim,
e a árvore da ciência do bem e do mal.
O Senhor Deus tomou o homem
e colocou-o no jardim do Éden,
para o cultivar e guardar.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 
 (R. 3c) 

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
 somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. 

LEITURA I   –   3 Gen 4, 3-10                      

«Caim lançou-se contra o seu irmão Abel e matou-o»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Caim ofereceu  em sacrifício ao Senhor produtos da terra
e Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho.
O Senhor olhou benignamente para Abel e para a sua oferenda,
mas não quis olhar para Caim e para a sua oferenda.
Caim ficou muito irritado e de rosto abatido.
O Senhor disse a Caim:
«Porque estás irritado e de rosto abatido?
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Se procederes bem, não poderás ainda levantar a cabeça?
Mas se não procederes bem, o pecado está à tua porta.
Ele desejará atingir-te, mas tu poderás dominá-lo».
Disse Caim a seu irmão Abel:
«Vamos ao campo».
E quando estavam no campo,
Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o.
O Senhor disse a Caim:
«Onde está o teu irmão Abel?».
Caim respondeu:
«Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão?».
O Senhor disse-lhe: «Que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama da terra por Mim».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd 
 (R. 2cd ou 3a)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.
     Ou: Piedade de nós, Senhor,
 tende piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo se fixam nas mãos
 do seu senhor.

Como os olhos da serva se fixam nas mãos
 da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor
 nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.
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LEITURA I   –   4 Num 6, 22-27

«Invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel
e Eu os abençoarei»

Leitura do Livro dos Números
O Senhor disse a Moisés:
«Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes:
Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo:
‘O Senhor te abençoe e te proteja.
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável.
O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz’.
Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel
e Eu os abençoarei».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 
 (R. cf. Sir 36, 18)

Refrão: Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam.

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, 
 para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
«Vivam seguros quantos te amam.
Haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios».
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Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor,
pedirei para ti todos os bens.

LEITURA I   –   5 1 Reis 3, 11-14

«Dou-te um coração sábio e esclarecido»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
o Senhor disse a Salomão:
«Porque foi este o teu pedido
e já que não pediste longa vida, nem riqueza,
nem a morte dos teus inimigos,
mas sabedoria para praticar a justiça,
vou satisfazer o teu desejo.
Dou-te um coração sábio e esclarecido,
como nunca houve antes de ti nem haverá depois de ti.
Dar-te-ei também o que não pediste:
dou-te riqueza e glória,
de modo que, durante a tua vida,
não haverá, entre os reis, ninguém como tu. 
E se andares nos meus caminhos,
observando os meus preceitos e mandamentos,
como fez teu pai David,
conceder-te-ei uma longa vida».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 126 (127), 1.2 
 (R. cf. l)

Refrão: O Senhor edificará a nossa casa
 e guardará a nossa cidade.

Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigiam as sentinelas.

É inútil levantar-vos antes da aurora
e trabalhar pela noite dentro,
para comer o pão dum trabalho duro,
porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono. 

LEITURA I   –   6 Est 4, 17b-17e.17i-17l

«Mudai o nosso luto em alegria»

Leitura do Livro de Ester
Naqueles dias, 
Mardoqueu orou ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, Senhor, Rei todo-poderoso, 
tudo está sujeito ao vosso poder 
e não há quem possa resistir à vossa vontade, 
se decidis salvar Israel. 
Vós fizestes o céu e a terra 
e todas as maravilhas que estão debaixo do firmamento. 
Sois o Senhor de todas as coisas 
e não há quem possa resistir-Vos, Senhor. 
Agora, Senhor, meu Deus e meu Rei, 
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, 
perdoai ao vosso povo,
porque os inimigos tramam a nossa morte
e querem aniquilar a vossa antiga herança.
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Não abandoneis o povo que para Vós resgatastes do Egipto.
Ouvi a minha oração 
e sede propício ao povo da vossa herança.
Mudai o nosso luto em alegria, 
a fim de que, salvando-nos a vida, 
glorifiquemos, Senhor, o vosso nome 
e não se feche a boca daqueles que Vos louvam». 
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo  79 (80), 2-3.5-7  
 (R. 4b) 

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto
 e seremos salvos.

Pastor de Israel, escutai,
Vós que conduzis José como um rebanho.
Vós que estais sobre os Querubins, aparecei
à frente de Efraim, Benjamim e Manassés.
Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio.

Senhor, Deus do universo,
 até quando ardereis em cólera,
apesar da oração do vosso povo?
Destes-nos a comer o pão das lágrimas
e a beber copioso pranto.
Fizestes de nós objecto de contenda entre vizinhos
e os inimigos zombam de nós.
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LEITURA I   –   7 Job 31, 16-20.24-25.31-32

«Comi sozinho o meu bocado de pão,
sem o repartir com o órfão?»

Leitura do Livro de Job
Porventura fui insensível às necessidades do próximo
ou deixei que desfalecessem os olhos da viúva?
Comi sozinho o meu bocado de pão,
sem o repartir com o órfão,
quando desde a infância Deus cuidou de mim como um pai
e desde o seio materno me guiou?
Acaso vi um miserável sem roupa,
um pobre sem ter com que se cobrir,
sem que me agradecessem as suas costas,
aquecidas com a lã das minhas ovelhas?
Coloquei a minha confiança no ouro
ou a minha segurança no metal precioso?
Congratulei-me com as minhas grandes riquezas,
com a fortuna acumulada pelas minhas mãos?
Não diziam os companheiros da minha tenda:
‘Quem não pôde saciar-se da sua mesa?’.
Nenhum peregrino passou a noite ao relento,
porque sempre abri a minha porta ao viandante.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 
 (R.cf. la.9a.3b)

Refrão: Feliz o homem que reparte com os pobres,
 a sua generosidade permanece para sempre.

Feliz o homem que teme ao Senhor 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a terra, 
será abençoada a geração dos justos. 
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Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo. 

Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado: 
o justo deixará memória eterna. 

Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, 
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade.

LEITURA I   –   8 Is 32, 15-18

«O fruto da justiça será a paz»

Leitura do Livro de Isaías
Naqueles dias,
será derramado sobre nós o Espírito do alto.
Então o deserto transformar-se-á num jardim
e o jardim numa floresta.
No deserto estabelecer-se-á o direito
e no jardim habitará a justiça.
O fruto da justiça será a paz,
o fruto do direito será a tranquilidade e a segurança para sempre.
O meu povo habitará na mansão da paz,
em morada segura, em lugar tranquilo.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 9b-10.11-12.13-14 
 (R. cf. 9b)

Refrão: O Senhor fala de paz ao seu povo.

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.
O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.

LEITURA I   –   9 Is 58, 6-11

«Reparte o teu pão com o faminto»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor Deus:
«Não será este porventura o jejum que Me agrada:
quebrar as cadeias injustas,
desatar os laços da servidão,
pôr em liberdade os oprimidos,
destruir todos os jugos?
Não será repartir o teu pão com o faminto,
dar pousada aos pobres sem abrigo,
levar roupa aos que não têm que vestir
e não voltar as costas ao teu semelhante?
Então a tua luz despontará como a aurora
e as tuas feridas não tardarão a sarar.
Preceder-te-á a tua justiça
e seguir-te-á a glória do Senhor.



712 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

Então, se chamares, o Senhor responderá;
se O invocares, dir-te-á: ‘Estou aqui’.
Se tirares do meio de ti toda a opressão,
os gestos de ameaça e as palavras ofensivas,
se deres do teu pão ao faminto
e matares a fome ao indigente,
brilhará na escuridão a tua luz
e a tua noite será como o meio-dia.
O Senhor será sempre o teu guia
e saciará a tua alma nos lugares desertos.
Dará vigor aos teus ossos
e tu serás como o jardim bem regado,
como nascente cujas águas nunca secam».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 
 (R.cf. la.9a.3b)

Refrão: Feliz o homem que reparte com os pobres,
 a sua generosidade permanece para sempre.

Feliz o homem que teme ao Senhor 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a terra, 
será abençoada a geração dos justos. 

Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo. 

Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado: 
o justo deixará memória eterna. 
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Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, 
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade.

LEITURA I   –   10 Ez 3, 16-21

«Fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem, fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel:
quando ouvires uma palavra da minha boca, 
tu os advertirás da minha parte. 
Se Eu mandar dizer ao pecador: ‘Vais morrer’, 
e tu não o advertires, 
se não lhe falares para o desviar do seu mau caminho 
e assim lhe salvar a vida, 
ele morrerá devido aos seus pecados, 
mas Eu  pedir-te-ei contas da sua morte. 
Se tu, porém, advertires o pecador 
e ele não se afastar da impiedade e do mau caminho, 
então ele morrerá devido aos seus pecados, 
mas tu salvarás a tua vida. 
E se o justo se afastar da sua justiça e praticar o mal, 
Eu o farei tropeçar e morrerá. 
Se tu não o advertiste, 
ele morrerá devido aos seus pecados, 
sem que se tenham em conta as boas obras que tenha praticado. 
Mas Eu  pedir-te-ei contas da sua morte. 
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Se tu, porém, avisares o justo para que não peque 
e ele de facto não pecar, 
decerto viverá porque deu ouvidos à advertência 
e tu salvarás a tua vida». 
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 
 (R. cf. 9b)

Refrão: O Senhor fala de paz ao seu povo.

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Actos 11, 27-30

«Os discípulos decidiram enviar,
cada um conforme as suas posses,

auxílios aos irmãos que habitavam na Judeia»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia.
Um deles, chamado Ágabo,
tomou a palavra e, pela acção do Espírito Santo,
anunciou que viria uma grande fome em toda a terra.
Ela veio, de facto, no tempo do imperador Cláudio.
Os discípulos decidiram então enviar,
cada um conforme as suas posses,
auxílios aos irmãos que habitavam na Judeia.
E assim fizeram, enviando-os aos anciãos,
pelas mãos de Barnabé e Saulo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 106 (107), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 1)

Refrão:  Dai graças ao Senhor, 
 porque é eterna a sua misericórdia.

     Ou: Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor.

Digam aqueles que o Senhor resgatou,
os que Ele libertou do poder do inimigo;
os que Ele reuniu de todas as terras,
do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.
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Erravam na solidão do deserto,
sem caminho para cidade onde habitar.
Devorados pela fome e pela sede,
sentiam desfalecer-lhes a vida.

Na sua angústia invocaram o Senhor
e Ele salvou-os da aflição.
Conduziu-os por caminho direito
até uma cidade onde habitassem.

Graças ao Senhor pela sua misericórdia,
pelos seus prodígios em favor dos homens.
Porque Ele deu de beber aos que tinham sede
e saciou os que tinham fome.

LEITURA II

LEITURA II   –   1 Rom 8, 18-30

«Deus concorre em tudo para o bem daqueles que O amam»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Eu penso que os sofrimentos do tempo presente
não têm comparação com a glória
que se há-de manifestar em nós.
Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente
a revelação dos filhos de Deus.
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Elas estão sujeitas à vã situação do mundo,
não por sua vontade,
mas por vontade d’Aquele que as submeteu,
com a esperança de que as mesmas criaturas
sejam também libertadas da corrupção que escraviza,
para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a criatura geme ainda agora
e sofre as dores da maternidade.
E não só ela, mas também nós,
que possuímos as primícias do Espírito,
gememos interiormente,
esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.
É em esperança que estamos salvos,
pois ver o que se espera não é esperança:
quem espera o que já vê?
Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança.
Por isso, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós 
com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações
conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus
que o Espírito intercede pelos cristãos.
Além disso, nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu, 
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 2 Cor 8, 1-5.9-15                      

«Aliviai com a vossa abundância a sua indigência»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Queremos dar-vos a conhecer, irmãos,
a graça que Deus concedeu às Igrejas da Macedónia.
No meio de grandes tribulações com que foram provadas,
distribuíram generosamente e com transbordante alegria,
apesar da sua extrema pobreza,
os tesouros da sua liberalidade.
Sou testemunha de que eles, 
segundo as suas posses e para além das suas posses,
nos pediram espontaneamente e com muita insistência
a graça de participarem neste serviço 
em favor dos cristãos de Jerusalém.
Ultrapassando as nossas esperanças,
deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor,
depois a nós, por vontade de Deus.
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo:
que, sendo rico, fez-Se pobre por vossa causa,
para vos enriquecer com a sua pobreza.
Dou-vos apenas a minha opinião neste assunto,
porque assim é do vosso interesse,
tanto mais que fostes os primeiros, já desde o ano passado,
não só a sugerir, mas também a empreender esta obra.
Agora levai-a a bom termo,
de modo que, assim como fostes prontos em querê-la,
também sejais prontos em realizá-la, 
segundo as vossas possibilidades.
Quando há boa vontade em dar,
é bem aceite o que se tem
e pouco importa o que não se tem.
Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros,
mas sim de procurar a igualdade.
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Nas circunstâncias presentes,
aliviai com a vossa abundância a sua indigência,
para que, um dia, 
eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância.
E assim haverá igualdade, como está escrito:
«A quem tinha colhido muito não sobrou
e a quem tinha colhido pouco não faltou».
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   3 2 Cor 9, 6-15                 

«Dê cada um segundo o impulso do seu coração,
sem tristeza nem constrangimento»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Lembrai-vos disto:
Quem semeia pouco também colherá pouco
e quem semeia abundantemente também colherá abundantemente.
Dê cada um segundo o impulso do seu coração,
sem tristeza nem constrangimento,
porque Deus ama aquele que dá com alegria.
E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças,
de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário,
vos fique ainda muito para toda a espécie de boas obras,
como está escrito:
«Repartiu com largueza pelos pobres;
a sua justiça permanece para sempre».
Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento
também vos dará a semente em abundância
e multiplicará os frutos da vossa justiça.
Sereis enriquecidos em tudo
e podereis praticar a mais larga generosidade,
que fará subir, por nosso intermédio, a acção de graças a Deus. 
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De facto, esta colecta é como um serviço sagrado,
que não só remedeia as necessidades dos cristãos,
mas é fonte de muitas acções de graças a Deus.
Ao apreciarem esta obra de caridade,
eles darão glória a Deus
pela obediência que professais ao Evangelho de Cristo
e pela generosidade com que repartis os bens com eles e com todos.
E com a sua oração por vós,
manifestam a viva afeição que vos consagram,
por causa da superabundante graça que Deus vos concedeu.
Graças a Deus pelo seu dom inefável!
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   4 Gal 5, 17-26

«As obras da carne são 
as inimizades, as discórdias, as rivalidades, as dissenções...»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
A carne tem desejos contrários aos do Espírito
e o espírito desejos contrários aos da carne;
são dois princípios antagónicos
e por isso não fazeis o que quereis;
mas se vos deixais guiar pelo Espírito,
não estais sujeitos à Lei.
As obras da carne são bem conhecidas:
luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
inimizades, ciúmes, discórdias, ira,
rivalidades, dissenções, facciosismos, invejas,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas,
sobre as quais vos previno, como já vos disse:
os que praticam estas acções não herdarão o reino de Deus.
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Pelo contrário, os frutos do Espírito são:
caridade, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, temperança.
Contra coisas como estas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e apetites.
Se vivemos pelo Espírito,
caminhemos também segundo o Espírito.
Não procuremos a vanglória,
nem haja provocações e invejas entre nós.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   5 Ef  4, 30 __ 5, 2

«Seja eliminado do meio de vós
tudo o que é azedume, irritação, cólera...»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Não contristeis o Espírito Santo de Deus,
que vos assinalou para o dia da redenção.
Seja eliminado do meio de vós
tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência
e toda a espécie de maldade.
Sede bondosos e compassivos uns para com os outros
e perdoai-vos mutuamente,
como Deus também vos perdoou em Cristo.
Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados.
Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo,
que nos amou e Se entregou por nós,
oferecendo-Se como vítima agradável a Deus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   6 Col 3, 9b-17                                              

«Fostes chamados para formar um só corpo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Despojai-vos do homem velho com as suas acções
e revesti-vos do homem novo,
que, para alcançar a verdadeira ciência,
se vai renovando à imagem do seu Criador.
Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso,
bárbaro ou cita, escravo ou livre;
o que há é Cristo, 
que é tudo e está em todos.
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   7 1 Tim 6, 6-11.17-19

«Ordena aos ricos deste mundo 
que  ponham a sua esperança nas incertezas da fortuna»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
A piedade é realmente uma fonte de lucro
para quem se contenta com o que tem.
Nada trouxemos para este mundo
e nada podemos levar dele.
Se tivermos que comer e que vestir,
estaremos contentes.
Mas aqueles que querem enriquecer
caem em ciladas e tentações 
e em muitos desejos insensatos e funestos,
que mergulham os homens na ruína e na perdição.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males;
alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé 
e atraíram sobre si muitos sofrimentos.
Mas tu, homem de Deus, evita tudo isso.
Pratica a justiça e a piedade,
a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão.
Ordena aos ricos deste mundo que não se orgulhem
nem ponham a sua esperança nas incertezas da fortuna,
mas em Deus,
que nos dá tudo com abundância, para nosso proveito.
Recomenda-lhes que façam o bem, 
que se enriqueçam de boas obras,
sejam generosos, amigos de repartir com os outros.
Assim juntarão para si um sólido tesouro para o futuro,
a fim de alcançarem a verdadeira vida.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   8 Tg  3, 13-18

«O fruto da justiça semeia-se na paz
para aqueles que praticam a paz»

Leitura da Epístola de São Tiago
Caríssimos:
Quem é sábio e inteligente
mostre com o seu bom procedimento
os frutos da sua sabedoria vivida com modéstia.
Mas se guardais no coração
inveja mal entendida e espírito de discórdia,
não vos orgulheis nem mintais contra a verdade.
Esta sabedoria não desce do alto:
é terrena, animal e diabólica.
Porque, onde há inveja e rivalidade,
também há desordem e toda a espécie de más acções.
Mas a sabedoria que vem do alto
é pura, pacífica, compreensiva e generosa,
cheia de misericórdia e de boas obras,
imparcial e sem hipocrisia.
O fruto da justiça semeia-se na paz
para aqueles que praticam a paz.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   9 Tg 4, 1-10                       

«Entrais em conflitos e guerras»

Leitura da Epístola de São Tiago
De onde vêm as guerras?
De onde procedem os conflitos entre vós?
Não é precisamente das paixões que lutam em vossos membros?
Cobiçais e nada conseguis: então assassinais.
Sois invejosos e não podeis obter nada:
então entrais em conflitos e guerras.
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Nada tendes, porque nada pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões.
Oh criaturas infiéis!
Não sabeis que a amizade pelo mundo
é inimizade para com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo
torna-se inimigo de Deus.
Ou pensais que é em vão que a Escritura diz:
«Deus reclama para Si
o Espírito que fez habitar em nós»?
Mas Ele concede uma graça maior
e por isso a Escritura diz também:
«Deus resiste aos soberbos
e dá a sua graça aos humildes».
Portanto, submetei-vos a Deus;
resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Aproximai-vos de Deus e Ele Se aproximará de vós.
Lavai as vossas mãos, pecadores;
purificai os vossos corações, almas indecisas.
Reconhecei a vossa miséria,
cobri-vos de luto e chorai.
Converta-se em pranto o vosso riso
e em tristeza a vossa alegria.
Humilhai-vos diante do Senhor
e Ele vos exaltará.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 1-12a

«Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver as multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
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Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Jo 13, 34

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.  

           Refrão
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EVANGELHO Mt 5, 20-24

«Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Jo 13, 34

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.   Refrão
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EVANGELHO Mt 5, 38-48

«Não resistais ao homem mau»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas. 
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, 
como o vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA 1 Cr 29, 10b.11b                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendito sejais, Senhor, Deus do nosso pai Israel:
tudo Vos pertence, no céu e na terra.     Refrão

EVANGELHO Mt 22, 15-21

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os fariseus reuniram-se para deliberar
sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse.
Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos,
juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe:
«Mestre, sabemos que és sincero
e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus,
sem te deixares influenciar por ninguém, 
pois não fazes acepção de pessoas.
Diz-nos o teu parecer:
É lícito ou não pagar tributo a César?».
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu:
«Porque Me tentais, hipócritas?
Mostrai-me a moeda do tributo».
Eles apresentaram-Lhe um denário
e Jesus perguntou:
«De quem é esta imagem e esta inscrição?».
Eles responderam: «De César».
Disse-Lhes Jesus:
«Então, dai a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus».
Palavra da salvação.
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5

ALELUIA Jo 8, 12                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
quem Me segue terá a luz da vida.  Refrão

EVANGELHO Mt 25, 14-30

«Foste fiel em coisas pequenas:
vem tomar parte na alegria do teu Senhor»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo, 
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
Mas, o que recebera um só talento
foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel.
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Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
‘Senhor, confiaste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
‘Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence’.
O senhor respondeu-lhe: 
‘Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem, 
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem, 
até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes’».
Palavra da salvação.
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6

ALELUIA Mt 25, 34                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor:
recebei como herança o reino preparado para vós 
 desde a criação do mundo.             Refrão

EVANGELHO Mt 25, 31-46

«O que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando o Filho do homem vier na sua glória 
com todos os seus Anjos,
sentar-Se-á no seu trono glorioso.
Todas as nações se reunirão na sua presença
e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos;
e colocará as ovelhas à sua direita 
e os cabritos à sua esquerda.

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:
‘Vinde, benditos de meu Pai;
recebei como herança o reino
que vos está preparado desde a criação do mundo.
Porque tive fome e destes-Me de comer;
tive sede e destes-Me de beber;
era peregrino e Me recolhestes;
não tinha roupa e Me vestistes;
estive doente e viestes visitar-Me;
estava na prisão e fostes ver-Me’.
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Então os justos Lhe dirão:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 
e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber?
Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,
ou sem roupa e Te vestimos?
Quando é que Te vimos doente ou na prisão 
e Te fomos ver?’.
E o Rei lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: 
Quantas vezes o fizestes 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes’.

Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não Me destes de comer;
tive sede e não Me destes de beber;
era peregrino e não Me recolhestes;
estava sem roupa e não Me vestistes;
estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’.
Então também eles Lhe hão-de perguntar:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede,
peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão,
e não Te prestámos assistência?’.
E Ele lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
também a Mim o deixastes de fazer’.
Estes irão para o suplício eterno 
e os justos para a vida eterna».
Palavra da salvação.
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7

ALELUIA 2 Cor 8, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.  Refrão

EVANGELHO Lc 12, 15-21

«A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Vede bem, guardai-vos de toda a avareza:
a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens».
E disse-lhes esta parábola:
«O campo dum homem rico tinha produzido excelente colheita.
Ele pensou consigo:
‘Que hei-de fazer,
pois não tenho onde guardar a minha colheita?
Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo  e os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo:
Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’.
Mas Deus respondeu-lhe:
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma.
O que preparaste, para quem será?’.
Assim acontece a quem acumula para si,
em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».
Palavra da salvação.
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8

ALELUIA Lc 21, 36                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo,
para poderdes apresentar-vos
 diante do Filho do homem. Refrão

EVANGELHO Lc 12, 35-40

«Estai vós também preparados»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens 
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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9

ALELUIA 1 Cr 29, 10b.11b                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendito sejais, Senhor, Deus do nosso pai Israel:
tudo Vos pertence, no céu e na terra.    Refrão

EVANGELHO Lc 14, 12-14

«Quando ofereceres um banquete, convida os pobres»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus a um dos principais fariseus,
que O tinha convidado para uma refeição:
«Quando ofereceres um almoço ou um jantar,
não convides os teus amigos nem os teus irmãos,
nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos,
não seja que eles por sua vez te convidem
e assim serás retribuído.
Mas quando ofereceres um banquete,
convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos;
e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te:
ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos».
Palavra da salvação.
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10

ALELUIA Salmo 125 (126), 5                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.   Refrão

EVANGELHO Lc 16, 19-31

«Um pobre chamado Lázaro...»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
«Havia um homem rico,
que se vestia de linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos os dias.
Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão,
coberto de chagas.
Bem desejava ele saciar-se
com os restos caídos da mesa do rico;
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
‘Pai Abraão, tem compaixão de mim.
Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo 
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas’.
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Abraão respondeu-lhe:
‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida
e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado,
enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo,
de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós,
não poderia fazê-lo’.
O rico exclamou:
‘Então peço-te, ó pai,
que mandes Lázaro à minha casa paterna
– pois tenho cinco irmãos –
para que os previna,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão:
‘Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’.
Mas ele insistiu:
‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas,
também não se deixarão convencer,
se alguém ressuscitar dos mortos’».
Palavra da salvação.

11

ALELUIA Jo 12, 26

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
 diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. 
           Refrão
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EVANGELHO Lc 22, 24-30

«Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se uma questão entre os Apóstolos:
qual deles se devia considerar o maior?
Disse-lhes Jesus:
«Os reis das nações exercem domínio sobre elas
e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores.
Vós não deveis proceder desse modo.
O maior entre vós seja como o menor
e aquele que manda seja como quem serve.
Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que serve?
Não é o que está à mesa?
Ora Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações.
E Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim:
comereis e bebereis à minha mesa, no meu reino,
e sentar-vos-eis em tronos,
a julgar as doze tribos de Israel».
Palavra da salvação.  

12

ALELUIA Jo 13, 34

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.  
             Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 9-12

«É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei».
Palavra da salvação.



2

PELA PAZ E PELA JUSTIÇA

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Is 9, 1-6

«O seu poder será engrandecido numa paz sem fim»

Leitura do Livro de Isaías
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Todo o calçado ruidoso da guerra
e toda a veste manchada de sangue
serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (72), 2.3-4.7-8.12-13.17 
 (R. cf. 7)

Refrão:  Nos dias do Senhor 
 nascerá a justiça e a paz para sempre.

Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Os montes trarão a paz ao povo
e as colinas a justiça.
Ele fará justiça aos mais humildes do povo,
salvará os indigentes e abaterá os opressores.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol;
nele serão abençoadas todas as nações,
hão-de bendizê-lo todos os povos da terra.
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LEITURA I   –   2 Is 32, 15-18

«O fruto da justiça será a paz»

Leitura do Livro de Isaías
Naqueles dias,
será derramado sobre nós o Espírito do alto.
Então o deserto transformar-se-á num jardim
e o jardim numa floresta.
No deserto estabelecer-se-á o direito
e no jardim habitará a justiça.
O fruto da justiça será a paz,
o fruto do direito será a tranquilidade e a segurança para sempre.
O meu povo habitará na mansão da paz,
em morada segura, em lugar tranquilo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 9b-10.11-12.13-14 
 (R. cf. 9b)

Refrão: O Senhor fala de paz ao seu povo.

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.
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LEITURA I   –   3 Is  57, 15-19

«Paz para quem está longe e  para quem está perto»

Leitura do Livro de Isaías
Assim fala Aquele que está nas alturas, em lugar excelso,
que habita em morada eterna e tem um nome santo:
«Eu habito um lugar elevado e santo,
mas estou com os oprimidos e humilhados,
para reanimar o espírito dos humildes,
para reanimar o coração dos oprimidos.
Eu não quero litigar perpetuamente,
nem ficar irritado para sempre;
porque desfaleceria na minha presença
o espírito e a vida que Eu criei.
Irritei-Me com a cobiça do meu povo
e castiguei-o, ocultando-Me indignado,
enquanto ele seguia, rebelde, ao sabor do seu capricho.
Vi o seu caminho, mas hei-de conduzi-lo
e oferecer-lhe consolação e alívio.
E aos que estão de luto, farei brotar dos seus lábios este canto:
‘Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto
– diz o Senhor!’.
Eu curarei o meu povo».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 
 (R. cf. Sir 36, 18)

Refrão: Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam.

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.
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Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, 
 para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
«Vivam seguros quantos te amam.
Haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios».

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor,
pedirei para ti todos os bens.

LEITURA II

LEITURA II   –   1 Filip 4, 6-9

«A paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Não vos inquieteis com coisa alguma.
Mas, em todas as circunstâncias,
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.
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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.

LEITURA II   –   2 Col 3, 12-15

«Reine em vossos corações a paz de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   3 Tg  3, 13-18

«O fruto da justiça semeia-se na paz
para aqueles que praticam a paz»

Leitura da Epístola de São Tiago
Caríssimos:
Quem é sábio e inteligente
mostre com o seu bom procedimento
os frutos da sua sabedoria vivida com modéstia.
Mas se guardais no coração
inveja mal entendida e espírito de discórdia,
não vos orgulheis nem mintais contra a verdade.
Esta sabedoria não desce do alto:
é terrena, animal e diabólica.
Porque, onde há inveja e rivalidade,
também há desordem e toda a espécie de más acções.
Mas a sabedoria que vem do alto
é pura, pacífica, compreensiva e generosa,
cheia de misericórdia e de boas obras,
imparcial e sem hipocrisia.
O fruto da justiça semeia-se na paz
para aqueles que praticam a paz.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 1-12a

«Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
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Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 38-48

«Eu digo-vos: Não resistais ao homem mau»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau.
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Mas se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas. 
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, 
como o vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Jo 14, 27

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Deixo-vos a paz, diz o Senhor,
dou-vos a minha paz.   Refrão
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EVANGELHO Jo 14, 23-29

«Dou-vos a minha paz»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quem Me ama guardará a minha palavra
e meu Pai o amará;
Nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada.
Quem Me não ama não guarda a minha palavra.
Ora a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que Me enviou.
Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. 
Mas o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
Ouvistes que Eu vos disse:
Vou partir, mas voltarei para junto de vós.
Se Me amásseis,
ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai,
porque o Pai é maior do que Eu.
Disse-vo-lo agora, antes de acontecer,
para que, quando acontecer, acrediteis».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA Jo 14, 27

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Deixo-vos a paz, diz o Senhor,
dou-vos a minha paz.   Refrão

EVANGELHO Jo 20, 19-23

«A paz esteja convosco»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».
Palavra da salvação.
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PELA RECONCILIAÇÃO

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Is 55, 1-3.6-9

«Procurai o Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas.
Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei.
Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite.
Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta
e o vosso trabalho naquilo que não sacia?
Ouvi-Me com atenção e comereis o que é bom;
saboreareis manjares suculentos.
Prestai-Me ouvidos e vinde a Mim;
escutai-Me e vivereis.
Firmarei convosco uma aliança eterna,
com as graças prometidas a David.
Procurai o Senhor enquanto Se pode encontrar,
invocai-O enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho 
e o homem perverso os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele,
ao nosso Deus, que é generoso em perdoar.
Porque os meus pensamentos não são os vossos,
nem os vossos caminhos são os meus __ oráculo do Senhor.
Tanto quanto os céus estão acima da terra,
assim os meus caminhos estão acima dos vossos
e acima dos vossos estão os meus pensamentos».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a)

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia,
 apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos
e os transviados hão-de voltar para Vós.

LEITURA I   –   2 Jer 31, 31-34

«Não mais recordarei os seus pecados»

Leitura do Livro de Jeremias
Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá
uma aliança nova.
Não será como a aliança que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão 
para os tirar da terra do Egipto,
aliança que eles violaram,
embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor.
Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel,
naqueles dias, diz o Senhor:
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma
e gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
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Já não terão de se instruir uns aos outros,
nem de dizer cada um a seu irmão:
«Aprendei a conhecer o Senhor».
Todos eles Me conhecerão, 
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.
Porque vou perdoar os seus pecados
e não mais recordarei as suas faltas.
Palavra do Senhor.

SALMO 129 (130) Salmo 129 (130), 1-2.3-4.5-6.7b-8 
 (R. 7)

Refrão:  No Senhor está a misericórdia,
 no Senhor está a plenitude da redenção.

     Ou: No Senhor está a misericórdia
 e abundante redenção.

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

Se tiverdes, em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão
para Vos servirmos com reverência.
Eu confio no Senhor,
a minha alma confia na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.

Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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LEITURA I   –   3 Am 5, 4.14-15.21-24                  

«Procurai o bem e vivereis»

Leitura da Profecia de Amós
Assim fala o Senhor Deus:
«Procurai-Me e vivereis.
Procurai o bem e não o mal, 
para que possais viver.
Assim, o Senhor, Deus do Universo, estará convosco,
como vós dizeis.
Detestai o mal e amai o bem,
restabelecei a justiça no tribunal.
Talvez o Senhor, Deus do Universo,
tenha compaixão dos sobreviventes de José.
Eu detesto e desprezo as vossa festas,
desgostam-Me as vossas reuniões sagradas.
Se Me ofereceis holocaustos e oblações,
Eu não quero aceitá-los;
e para os vossos sacrifícios de animais gordos,
nem sequer Me digno olhar.
Afastai de Mim o barulho dos vossos cânticos,
que Eu não quero ouvir o som das vossas harpas.
Mas fazei que o direito corra como as águas
e a justiça como rio inesgotável.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a)

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia,
 apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.
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Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos
e os transviados hão-de voltar para Vós.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Actos 3, 13-15.17-19

«Arrependei-vos e convertei-vos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro disse ao povo:
«O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
o Deus de nossos pais,
glorificou o seu Servo Jesus,
que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos,
estando ele resolvido a soltá-l’O.
Negastes o Santo e o Justo
e pedistes a libertação dum assassino;
matastes o autor da vida,
mas Deus ressuscitou-O dos mortos,
e nós somos testemunhas disso.
Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância,
como também os vossos chefes.
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Foi assim que Deus cumpriu
o que de antemão tinha anunciado 
pela boca de todos os Profetas:
que o seu Messias havia de padecer.
Portanto, arrependei-vos e convertei-vos,
para que os vossos pecados sejam perdoados».
Palavra do Senhor.

SALMO 129 (130) Salmo 129 (130), 1-2.3-4.5-6.7b-8 
 (R. 7)

Refrão:  No Senhor está a misericórdia,
 no Senhor está a plenitude da redenção.

     Ou: No Senhor está a misericórdia
 e abundante redenção.

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

Se tiverdes, em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão
para Vos servirmos com reverência.

Eu confio no Senhor,
a minha alma confia na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.

Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 2 Cor 5, 17 –  6, 2 

« Reconciliai-vos com Deus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas antigas passaram; tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
A Cristo, que não conhecera o pecado,
Deus identificou-O com o pecado por causa de nós,
para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus.
Como colaboradores de Deus,
nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça.
Porque Ele diz:
«No tempo favorável, Eu te ouvi; 
no dia da salvação, vim em teu auxílio».
Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 1 Jo 2, 1-5

«Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Meus filhos,
escrevo-vos isto, para que não pequeis.
Mas se alguém pecar,
nós temos Jesus Cristo, o Justo,
como advogado junto do Pai.
Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados,
e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro.
E nós sabemos que O conhecemos, 
se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz conhecê-l’O 
e não guarda os seus mandamentos
é mentiroso e a verdade não está nele.
Mas se alguém guardar a sua palavra,
nesse o amor de Deus é perfeito.
Nisto reconhecemos que estamos em união com Ele.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 1-12a

«Alegrai-vos e exultai»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
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Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Mc 1, 15                            

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Está próximo o reino de Deus;
arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Refrão

EVANGELHO Lc 3, 7-18

«Que devemos fazer?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
João Baptista dizia às multidões
que acorriam para serem baptizadas por ele:
«Raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Produzi frutos que provem a vossa conversão
e não andeis a dizer: ‘Abraão é nosso pai’.
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Porque eu vos digo:
até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão.
O machado já está posto à raiz das árvores;
e toda a árvore que não produzir bons frutos
será cortada e lançada ao fogo».
E as multidões perguntavam a João Baptista:
«Que devemos fazer?».
Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma;
e quem tiver mantimentos faça o mesmo».
Vieram também alguns publicanos para serem baptizados
e disseram:
«Mestre, que devemos fazer?».
João respondeu-lhes:
«Não exijais nada além do que vos foi  prescrito».
Perguntavam-lhe também os soldados:
«E nós, que devemos fazer?».
Ele respondeu-lhes:
«Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente;
e contentai-vos com o vosso soldo».
Como o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias,
ele tomou a palavra e disse a todos:
«Eu baptizo-vos com água,
mas está a chegar quem é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.
Tem na mão a pá para limpar a sua eira
e recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga».
Assim, com estas e muitas outras exortações,
João anunciava ao povo a boa nova».
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA  Ez 33, 11

Refrão: Aleluia.   Repete-se    

Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor,
mas que se converta e viva.       Refrão

EVANGELHO Lc 15, 1-3.11-32

«Pai, pequei!»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao pai:
‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’.
O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante
e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta.
Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região
e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra,
que o mandou para os seus campos guardar porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
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Então, caindo em si, disse:
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão
e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
Disse-lhe o filho:
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos:
‘Trazei depressa a túnica mais bela e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
Comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’.
E começou a festa.
Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo.
O servo respondeu-lhe:
‘O teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque chegou são e salvo’.
Ele ficou ressentido e não queria entrar.
Então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
‘Há tantos anos que te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e  nunca me deste um cabrito 
para fazer uma festa com os meus amigos.
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E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo’.
Disse-lhe o pai:
‘Filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu.
Mas  tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque o teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».
Palavra da salvação.



4

EM TEMPO DE GUERRA OU REVOLUÇÃO

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Gen 4, 3-10                      

«Caim lançou-se contra o seu irmão Abel e matou-o»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Caim ofereceu  em sacrifício ao Senhor produtos da terra
e Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho.
O Senhor olhou benignamente para Abel e para a sua oferenda,
mas não quis olhar para Caim e para a sua oferenda.
Caim ficou muito irritado e de rosto abatido.
O Senhor disse a Caim:
«Porque estás irritado e de rosto abatido?
Se procederes bem, não poderás ainda levantar a cabeça?
Mas se não procederes bem, o pecado está à tua porta.
Ele desejará atingir-te, mas tu poderás dominá-lo».
Disse Caim a seu irmão Abel:
«Vamos ao campo».
E quando estavam no campo,
Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o.
O Senhor disse a Caim:
«Onde está o teu irmão Abel?».
Caim respondeu:
«Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão?».
O Senhor disse-lhe: «Que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama da terra por Mim».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (72), 2.3-4.7-8.12-13.17 
 (R. cf. 7)

Refrão:  Nos dias do Senhor 
 nascerá a justiça e a paz para sempre.

Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Os montes trarão a paz ao povo
e as colinas a justiça.
Ele fará justiça aos mais humildes do povo,
salvará os indigentes e abaterá os opressores.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol;
nele serão abençoadas todas as nações,
hão-de bendizê-lo todos os povos da terra.
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LEITURA I   –   2 Miq 4, 1-4

«Nunca mais se prepararão para a guerra»

Leitura da Profecia de Miqueias
Eis o que diz o Senhor:
«Sucederá, nos dias que hão-de vir,
que o monte do templo do Senhor 
se há-de erguer no cimo das montanhas
e se elevará no alto das colinas.
Ali afluirão todos os povos
e numerosas nações acorrerão, dizendo:
‘Vinde, subamos ao monte do Senhor, 
ao templo do Deus de Jacob.
Ele nos ensinará os seus caminhos
e andaremos pelas suas veredas.
Porque de Sião sairá a lei
e de Jerusalém a palavra do Senhor’.
Ele será juiz entre povos numerosos
e árbitro de nações poderosas e longínquas.
Converterão as espadas em relhas de arado
e as lanças em foices.
Não levantará a espada nação contra nação,
nem mais se hão-de preparar para a guerra.
Cada um descansará à sombra da sua vinha e da sua figueira,
sem que ninguém o inquiete,
porque assim falou o Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (72), 2.3-4.7-8.12-13.17 
 (R. cf. 7)

Refrão:  Nos dias do Senhor 
 nascerá a justiça e a paz para sempre.

Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Os montes trarão a paz ao povo
e as colinas a justiça.
Ele fará justiça aos mais humildes do povo,
salvará os indigentes e abaterá os opressores.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol;
nele serão abençoadas todas as nações,
hão-de bendizê-lo todos os povos da terra.
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LEITURA I   –   3 Zac 9, 9-10

«Será quebrado o arco de guerra»

Leitura da Profecia de Zacarias
Eis o que diz o Senhor:
«Exulta de alegria, filha de Sião,
solta brados de júbilo, filha de Jerusalém.
Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro,
humildemente montado num jumentinho, filho duma jumenta.
Destruirá os carros de combate de Efraim
e os cavalos de guerra de Jerusalém;
e será quebrado o arco de guerra.
Anunciará a paz às nações:
o seu domínio irá de um mar ao outro mar
e do Rio até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 9b-10.11-12.13-14 
 (R. cf. 9b)

Refrão: O Senhor fala de paz ao seu povo.

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 Gal 5, 17-26

«As obras da carne são 
as inimizades, as discórdias, as rivalidades, as dissenções...»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
A carne tem desejos contrários aos do Espírito
e o espírito desejos contrários aos da carne;
são dois princípios antagónicos
e por isso não fazeis o que quereis;
mas se vos deixais guiar pelo Espírito,
não estais sujeitos à Lei.
As obras da carne são bem conhecidas:
luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
inimizades, ciúmes, discórdias, ira,
rivalidades, dissenções, facciosismos, invejas,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas,
sobre as quais vos previno, como já vos disse:
os que praticam estas acções não herdarão o reino de Deus.
Pelo contrário, os frutos do Espírito são:
caridade, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, temperança.
Contra coisas como estas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e apetites.
Se vivemos pelo Espírito,
caminhemos também segundo o Espírito.
Não procuremos a vanglória,
nem haja provocações e invejas entre nós.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 Ef 4, 30 __ 5, 2

«Seja eliminado do meio de vós
tudo o que é azedume, irritação, cólera...»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Não contristeis o Espírito Santo de Deus,
que vos assinalou para o dia da redenção.
Seja eliminado do meio de vós
tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência
e toda a espécie de maldade.
Sede bondosos e compassivos uns para com os outros
e perdoai-vos mutuamente,
como Deus também vos perdoou em Cristo.
Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados.
Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo,
que nos amou e Se entregou por nós,
oferecendo-Se como vítima agradável a Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   3 Tg 4, 1-10                       

«Entrais em conflitos e guerras»

Leitura da Epístola de São Tiago
De onde vêm as guerras?
De onde procedem os conflitos entre vós?
Não é precisamente das paixões que lutam em vossos membros?
Cobiçais e nada conseguis: então assassinais.
Sois invejosos e não podeis obter nada:
então entrais em conflitos e guerras.
Nada tendes, porque nada pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões.
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Oh criaturas infiéis!
Não sabeis que a amizade pelo mundo
é inimizade para com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo
torna-se inimigo de Deus.
Ou pensais que é em vão que a Escritura diz:
«Deus reclama para Si
o Espírito que fez habitar em nós»?
Mas Ele concede uma graça maior
e por isso a Escritura diz também:
«Deus resiste aos soberbos
e dá a sua graça aos humildes».
Portanto, submetei-vos a Deus;
resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Aproximai-vos de Deus e Ele Se aproximará de vós.
Lavai as vossas mãos, pecadores;
purificai os vossos corações, almas indecisas.
Reconhecei a vossa miséria,
cobri-vos de luto e chorai.
Converta-se em pranto o vosso riso
e em tristeza a vossa alegria.
Humilhai-vos diante do Senhor
e Ele vos exaltará.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 20-24

«Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
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Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Jo 13, 34

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.   Refrão

EVANGELHO Jo 15, 9-12

«É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei».
Palavra da salvação.
Podem também escolher-se as leituras da Missa Pela paz e pela justiça:  
atrás, pp. 742
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EM DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS
DA VIDA SOCIAL

1

NO PRINCÍPIO DO ANO CIVIL

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Gen 1, 14-18

«Haja luzeiros no firmamento do céu,
para servirem de sinais para as festas, os dias e os anos»

Leitura do Livro do Génesis
Disse Deus: 
«Haja luzeiros no firmamento do céu,
para distinguirem o dia da noite
e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos,
para que brilhem no firmamento do céu
e iluminem a terra».
E assim sucedeu.
Deus fez dois grandes luzeiros:
o maior para presidir ao dia
e o menor para presidir à noite;
e fez também as estrelas.
Deus colocou-os no firmamento do céu
para iluminarem a terra,
para presidirem ao dia e à noite
e separarem a luz das trevas.
E Deus viu que isto era bom.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 8, 4-5.6-7.8-9 
 (R. 2ab)

Refrão: Como é admirável o vosso nome em toda a terra,
 Senhor, nosso Deus!

     Ou: Como sois grande em toda a terra,
 Senhor, nosso Deus.

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos,
 a lua e as estrelas que lá colocastes,
Que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?

Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:

Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.

LEITURA I   –   2 Num 6, 22-27

«Invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel
e Eu os abençoarei»

Leitura do Livro dos Números
O Senhor disse a Moisés:
«Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes:
Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo:
‘O Senhor te abençoe e te proteja.
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável.
O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz’.
Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel
e Eu os abençoarei».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 89 (90), 2.3-4.5-6.12-13.14 e 16 
 (R. 17b)

Refrão: Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

 Antes de se formarem as montanhas
e nascer a terra e o mundo,
desde toda a eternidade
Vós, Senhor, sois Deus.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos
 são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
de tarde ela murcha e seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando...
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.
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Outro salmo à escolha:

SALMO RESPONSORIAL Salmo  48 (49),  2-3.6-7.8-10.11.17-18 
 (R. Mt 5, 3 ou Mt 6, 33a) 

Refrão: Bem-aventurados os pobres em espírito,                                      
 porque deles é o reino dos Céus.

     Ou: Procurai acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça.

Povos todos, escutai,
habitantes do mundo inteiro, prestai ouvidos,
humildes e poderosos,
ricos e pobres, todos juntos.

Porque hei-de inquietar-me nos dias maus,
quando me cerca a iniquidade dos perseguidores,
dos que confiam na sua opulência
e se vangloriam na sua grande riqueza?

O homem não pode pagar o seu resgate,
não pode pagar a Deus a sua redenção.
É muito caro o resgate da sua vida
e ele nunca pagará o suficiente,
para prolongar indefinidamente a sua vida
e não experimentar a corrupção da morte.

Vê que morrem os sábios
como perecem o ignorante e o insensato
e deixam a outros a sua riqueza.

Não te irrites se alguém enriquece
e aumenta a opulência da sua casa.
Quando morrer, nada levará consigo,
a sua fortuna não o acompanhará.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 7, 29-31

«O cenário deste mundo é passageiro»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
O que tenho a dizer-vos, irmãos,
é que o tempo é breve.
Doravante, 
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo,
como se realmente não o utilizassem.
De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 Tg 4, 13-15                 

« Não sabeis o que traz o dia de amanhã»

Leitura da Epístola de São Tiago
Caríssimos:
Agora, escutai-me, vós que dizeis:
«Hoje ou amanhã iremos a tal cidade,
onde passaremos um ano,
fazendo negócio e tirando lucro».
Mas vós não sabeis o que traz o dia de amanhã.
Que vem a ser, afinal, a vossa vida?
Sois como a neblina que aparece um momento
e se esvai em seguida.
Deveríeis antes dizer: «Se o Senhor quiser,
estaremos vivos e faremos isto ou aquilo».
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA 1 Cr 29, 10b.11b                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendito sejais, Senhor, Deus do nosso pai Israel:
tudo Vos pertence, no céu e na terra.   Refrão

EVANGELHO Mt 6, 31-34

«Não vos inquieteis com o dia de amanhã»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não vos inquieteis, dizendo:
‘Que havemos de comer? 
Que havemos de beber? 
Que havemos de vestir?’
Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso.
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações.
A cada dia basta o seu cuidado».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA                             

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Nós Vos bendiremos, Senhor,
 todos os dias da nossa vida
e louvaremos para sempre o vosso nome.  Refrão

EVANGELHO Lc 12, 35-40

«Estai vós também preparados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens 
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Palavra da salvação.



2

PELA SANTIFICAÇÃO DO TRABALHO HUMANO

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Gen 1, 26  –  2, 3

«Enchei e dominai a terra»

Leitura do Livro do Génesis
Disse Deus: 
«Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra».
Deus criou o ser humano à sua imagem, 
criou-o à imagem de Deus.
Ele o criou homem e mulher.
Deus abençoou-os, dizendo:
«Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem na terra».
Disse Deus: 
«Dou-vos todas as plantas com semente
que existem em toda a superfície da terra,
assim como todas as árvores de fruto com semente,
para que vos sirvam de alimento.
E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu
e a todos os seres vivos que se movem na terra
dou as plantas verdes como alimento».
E assim sucedeu.
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom.
Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia.
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Assim se completaram o céu e a terra
e tudo o que eles contêm.
Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera
e, no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado.
Deus abençoou e santificou o sétimo dia,
porque nele descansou de todo o trabalho da criação.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 89 (90), 2.3-4.12-13.14 e 16 
 (R. 17b)

Refrão: Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

 Antes de se formarem as montanhas
e nascer a terra e o mundo,
desde toda a eternidade
Vós, Senhor, sois Deus.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos
 são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando...
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.
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LEITURA I   –   2 Gen 2, 4b-9.15                      

«O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar»

Leitura do Livro do Génesis
Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu,
ainda não havia na terra nenhuma planta dos campos,
nem germinara ainda nenhuma erva da planície,
porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra,
nem existia o homem para cultivar o solo.
Entretanto, um manancial de água subia da terra
e regava toda a superficie do solo.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, 
insuflou nele um sopro de vida
e o homem tornou-se um ser vivo.
O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente,
e nele colocou o homem que tinha formado.
O Senhor Deus fez nascer da terra toda a espécie de árvores,
de frutos agradáveis à vista e bons para comer,
entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim,
e a árvore da ciência do bem e do mal.
O Senhor Deus tomou o homem
e colocou-o no jardim do Éden,
para o cultivar e guardar.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 126 (127), 1.2 
 (R. cf. l)

Refrão: O Senhor edificará a nossa casa
 e guardará a nossa cidade.

Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigiam as sentinelas.
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É inútil levantar-vos antes da aurora
e trabalhar pela noite dentro,
para comer o pão dum trabalho duro,
porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono.

LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Tes 4, 1b-2.9-12                      

«Trabalhando com as vossas próprias mãos,
para que a vossa vida seja honrada»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus:
Recebestes de nós instruções 
sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus
e assim estais procedendo.
Mas continuai a progredir ainda mais,
pois conheceis bem as normas que vos demos
da parte do Senhor Jesus.
Sobre o amor fraterno, não precisais que vos escrevam,
porque vós mesmos aprendestes de Deus 
a amar-vos uns aos outros.
E assim fazeis com todos os irmãos na Macedónia.
Nós vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais,
tendo como ponto de honra viver em paz,
ocupando-vos dos vossos assuntos
e trabalhando com as vossas próprias mãos,
como vos ordenámos.
Assim a vossa vida merecerá o respeito das pessoas de fora
e não tereis necessidade de ninguém.
Palavra do Senhor.



789PELA SANTIFICAÇÃO DO TRABALHO HUMANO

LEITURA II   –   2 2 Tes 3, 6-12.16                     

«Quem não quer trabalhar, também não deve comer»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Nós vos ordenamos, irmãos,
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que vos afasteis de todos os irmãos que vivem na ociosidade
e não conforme os ensinamentos que de nós recebestes.
Sabeis como deveis imitar-nos,
pois não vivemos no meio de vós na ociosidade,
nem comemos de graça o pão de ninguém.
Trabalhámos dia e noite, com esforço e fadiga,
para não sermos pesados a nenhum de vós.
Não é que não tivéssemos esse direito,
mas quisemos ser para vós um exemplo a imitar.
Quando estávamos convosco,
já vos dávamos esta ordem:
quem não quer trabalhar, também não deve comer.
Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade,
sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em futilidades.
A esses ordenamos e recomendamos, 
em nome do Senhor Jesus Cristo,
que trabalhem tranquilamente, 
para ganharem o pão que comem.
O Senhor da paz vos conceda a paz
em todo o tempo e por todas as formas.
O Senhor esteja com todos vós.
 Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA cf. Salmo 67 (68), 20                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendito seja o Senhor, dia após dia:
Deus, nosso Salvador, vela por nós.  Refrão

EVANGELHO Mt 6, 31-34

«Não vos inquieteis com o dia de amanhã»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não vos inquieteis, dizendo:
‘Que havemos de comer? 
Que havemos de beber? 
Que havemos de vestir?’
Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso.
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações.
A cada dia basta o seu cuidado».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA Mt 11, 28                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Vinde a Mim,
 todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.     Refrão

EVANGELHO Mt 25, 14-30

«Foste fiel em coisas pequenas:
vem tomar parte na alegria do teu Senhor»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo, 
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
Mas, o que recebera um só talento
foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei’.



792 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
‘Senhor, confiaste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
‘Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence’.
O senhor respondeu-lhe: 
‘Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem, 
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem, 
até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes’».
Palavra da salvação.
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NO TEMPO DAS SEMENTEIRAS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Gen 1, 11-12

«A terra produziu verdura:
erva que produz semente, segundo a sua espécie»

Leitura do Livro do Génesis
Disse Deus: 
«Cubra-se a terra de verdura:
ervas que dêem sementes
e árvores de fruto,
que produzam sobre a terra frutos com a sua semente,
segundo a própria espécie».
E assim sucedeu.
A terra produziu verdura:
erva que produz semente, segundo a sua espécie,
e árvores que dão frutos com a sua semente, 
segundo a própria espécie.
E Deus viu que isto era bom.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 103 (104), 1-2a.14-15.24.27-28 
 (R.  24c)

Refrão: Senhor, a terra está cheia das vossas criaturas.

 Bendiz, ó minha alma, o Senhor:
 Senhor, meu Deus, como sois grande,
 revestido de poder e majestade,
 envolvido em luz como num manto!
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 Fazeis germinar a erva para os animais
 e as plantas para uso do homem;
 para que tire o pão da terra
 e o vinho que alegra o coração do homem
 e o azeite que lhe faz brilhar o rosto
 e o pão que lhe restaura as forças.

 Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
 Tudo fizestes com sabedoria:
 a terra está cheia das vossas criaturas.

 Todos de Vós esperam
 que lhes deis de comer a seu tempo.
 Dais-lhes o alimento e eles o recolhem,
 abris a mão e enchem-se de bens.

LEITURA I   –   2 Is 55, 6-13

«Dá a semente ao semeador e o pão para comer»

Leitura do Livro de Isaías
Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar,
invocai-O, enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho 
e o homem perverso os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele,
ao nosso Deus, que é generoso em perdoar.
Porque os meus pensamentos não são os vossos,
nem os vossos caminhos são os meus – oráculo do Senhor –.
Tanto quanto o céu está acima da terra,
assim os meus caminhos estão acima dos vossos
e acima dos vossos estão os meus pensamentos.
A chuva e a neve que descem do céu
não voltam para lá sem terem regado a terra,
sem a haverem fecundado e feito produzir,
para que dê a semente ao semeador e o pão para comer.
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Assim a palavra que sai da minha boca
não volta sem ter produzido o seu efeito,
sem ter cumprido a minha vontade,
sem ter realizado a sua missão.
Partireis com alegria e sereis reconduzidos em paz.
Exultarão de alegria diante de vós os montes e as colinas
e aplaudirão as árvores do campo.
Em vez de espinhos crescerão ciprestes,
em vez de urtigas crescerão murtas.
Isto será um título de glória para o Senhor
um sinal eterno, que jamais se extinguirá.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13 
 (R. cf. 6)

Refrão: Ouvi-nos, Senhor, nosso Salvador.

Visitastes a terra e a regastes,
enchendo-a de fertilidade.
As fontes do céu transbordam em água
e fazeis brotar o trigo.

Assim preparais a terra;
regais os seus sulcos e aplanais as leivas,
Vós a inundais de chuva
e abençoais as sementes.

Coroastes o ano com os vossos benefícios,
por onde passastes brotou a abundância.
Vicejam as pastagens do deserto
e os outeiros vestem-se de festa.

Outro salmo à escolha:
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 106 (107), 35-36.37-38.41-42 
 (R. 1)

Refrão:  Dai graças ao Senhor,  porque Ele é bom.

      Mudou o deserto em lençóis de água,
em nascentes de água a terra ressequida.
Ali estabeleceu os que tinham fome
e fundaram uma cidade para habitar.

Semearam campos, plantaram vinhas,
que produziram abundantes frutos.
Abençoou-os e multiplicaram-se
e não deixou diminuir os seus rebanhos.

Levantou da miséria o indigente
e multiplicou as famílias como um rebanho.
À vista disto alegram-se os justos
e toda a maldade tem de fechar a boca.

LEITURA II

LEITURA II   –   1  2 Cor 9, 8-11
«Deus dá o pão para alimento»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças,
de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário,
vos fique ainda muito para toda a espécie de boas obras,
como está escrito:
«Repartiu com largueza pelos pobres;
a sua justiça permanece para sempre».
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Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento
também vos dará a semente em abundância
e multiplicará os frutos da vossa justiça.
Sereis enriquecidos em tudo
e podereis praticar a mais larga generosidade,
que fará subir, por nosso intermédio,
a acção de graças a Deus.  
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 Tg 5, 7-8.16c-18

«O agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra»

Leitura da Epístola de São Tiago
Irmãos:
Esperai com paciência a vinda do Senhor.
Vede como o agricultor espera pacientemente
o precioso fruto da terra,
aguardando a chuva temporã e a tardia.
Sede pacientes, vós também,
e fortalecei os vossos corações,
porque a vinda do Senhor está próxima.
Orai uns pelos outros, para que sejais curados.
A oração persistente do justo tem muito poder.
Elias era um homem semelhante a nós:
orou com insistência para que não chovesse
e não choveu sobre a terra durante três anos e três meses.
Orou novamente e o céu fez cair a chuva
e a terra deu o seu fruto.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Salmo 125 (126), 5                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.    Refrão

EVANGELHO Mt 13, 1-9

«Saiu o semeador a semear»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele dia,
Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar.
Reuniu-se à sua volta tão grande multidão
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava na margem.
Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos:
«Saiu o semeador a semear.
Quando semeava, 
caíram algumas sementes ao longo do caminho:
vieram as aves e comeram-nas.
Outras caíram em sítios pedregosos, 
onde não havia muita terra,
e logo nasceram porque a terra era pouco profunda;
mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram,
por não terem raiz.
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Outras caíram entre espinhos
e os espinhos cresceram e afogaram-nas.
Outras caíram em boa terra e deram fruto:
umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um.
Quem tem ouvidos, oiça».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Salmo 84 (85), 13                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

O Senhor dará o que é bom
e a nossa terra produzirá o seu fruto.  Refrão

EVANGELHO Mc 4, 26-29

«O homem lança a semente e dorme, 
enquanto ela cresce, sem ele saber como»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«O reino de Deus é como um homem 
que lançou a semente à terra.
Dorme e levanta-se, noite e dia,
enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como.
A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga,
por fim o trigo maduro na espiga.
E quando o trigo o permite, logo se mete a foice,
porque já chegou o tempo da colheita».
Palavra da salvação.

Podem também escolher-se as Leituras da Missa Pela santificação  
do trabalho humano: pp. 785 ss.
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DEPOIS DAS COLHEITAS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Deut 8, 7-18

«Lembra-te do Senhor, teu Deus,
porque é Ele que te dá a força»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«O Senhor, teu Deus, vai conduzir-te a uma terra excelente:
terra de águas correntes e de fontes profundas
que brotam nos vales e nas montanhas;
terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras,
terra de oliveiras, de azeite e mel;
terra onde comerás pão com abundância e nada te faltará;
terra onde as pedras contêm ferro 
e de cujas montanhas extrairás o cobre.
Comerás e ficarás saciado
e bendirás o Senhor, teu Deus,
que te deu esta terra excelente.
Contudo, guarda-te de esquecer o Senhor, teu Deus,
deixando de cumprir os seus mandamentos,
normas e estatutos que hoje te ordeno.
Não aconteça que, depois de teres comido e ficares saciado,
de teres construído boas casas e habitando nelas,
e de se terem multiplicado os teus bois e as tuas ovelhas
e aumentado a tua prata e o teu ouro,
o teu coração não se encha de orgulho   
e te esqueças do Senhor teu Deus.
Foi Ele que te fez sair da terra do Egipto, da casa de escravidão,
e te conduziu através do imenso e temível deserto,
entre serpentes venenosas e escorpiões,
terreno árido e sem águas.
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Foi Ele que, da rocha dura, fez nascer água para ti
e, no deserto, te deu a comer o maná,
que teus pais não tinham conhecido.
Assim procedeu a fim de te humilhar e pôr à prova
para depois te fazer feliz.
Portanto, não digas no teu coração:
‘Foi a minha força e o vigor das minhas mãos
que me alcançaram estas riquezas’.
Lembra-te do Senhor, teu Deus,
porque é Ele que te dá a força para adquirir estas riquezas,
cumprindo a aliança que jurou aos teus pais,
como faz hoje». 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 66 (67), 2-3.5.7-8 (R. 7 ou 4)

Refrão: A terra produziu o seu fruto:
 O Senhor, nosso Deus, nos abençoa.

     Ou: Louvado sejais, Senhor,
         pelos povos de toda a terra. 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.
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LEITURA I   –   2 Joel 2, 21-24.26-27

«As eiras hão-de encher-se de trigo»

Leitura da Profecia de Joel
Não temas, ó terra; exulta e alegra-te,
porque o Senhor fez grandes coisas.
Não temais, animais do campo,
porque as pastagens da planície reverdecerão,
as árvores darão os seus frutos,
a figueira e a vinha produzirão a sua riqueza.
E vós, filhos de Sião,
exultai e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus,
porque Ele vos dará chuvas abundantes,
as chuvas do Outono e da Primavera, como no passado.
As eiras hão-de encher-se de trigo
e os lagares hão-de transbordar de vinho e azeite.
Compensar-vos-ei pelos anos em que as colheitas foram devoradas
pelo gafanhoto, o pulgão e a lagarta,
o grande exército que enviei contra vós.
Comereis até à saciedade
e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus,
que fez por vós maravilhas.
O meu povo jamais será confundido.
Sabereis que Eu estou no meio de Israel,
que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro.
E o meu povo jamais será confundido.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 2b-3.4-5.6 
 (R. 3a)

Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.
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Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 3, 6-10             

«É Deus que faz crescer»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Eu plantei, Apolo regou; 
mas é Deus que faz crescer.
Assim, nem o que planta nem o que rega são coisa alguma;
só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer.
Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só,
mas cada qual receberá a recompensa,
segundo o esforço do seu trabalho.
Nós somos colaboradores de Deus
e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus.
Segundo a graça de Deus que me foi dada,
eu, como sábio arquitecto, coloquei o alicerce
e outro levanta o edifício.
Veja cada um como constrói.                                                                                
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   2 1 Tim 6, 6-11.17-19

«Ordena aos ricos deste mundo 
que não ponham a sua esperança nas incertezas da fortuna»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
A piedade é realmente uma fonte de lucro
para quem se contenta com o que tem.
Nada trouxemos para este mundo
e nada podemos levar dele.
Se tivermos que comer e que vestir,
estaremos contentes.
Mas aqueles que querem enriquecer
caem em ciladas e tentações 
e em muitos desejos insensatos e funestos,
que mergulham os homens na ruína e na perdição.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males;
alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé 
e atraíram sobre si muitos sofrimentos.
Mas tu, homem de Deus, evita tudo isso.
Pratica a justiça e a piedade,
a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão.
Ordena aos ricos deste mundo que não se orgulhem
nem ponham a sua esperança nas incertezas da fortuna,
mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, 
para nosso proveito.
Recomenda-lhes que façam o bem, 
que se enriqueçam de boas obras,
sejam generosos, amigos de repartir com os outros.
Assim juntarão para si um sólido tesouro para o futuro,
a fim de alcançarem a verdadeira vida.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Salmo 125 (126), 5                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.   Refrão

EVANGELHO Lc 12, 15-21

«A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Vede bem, guardai-vos de toda a avareza:
a vida de uma pessoa
não depende da abundância dos seus bens».
E disse-lhes esta parábola:
«O campo dum homem rico tinha produzido excelente colheita.
Ele pensou consigo:
‘Que hei-de fazer,
pois não tenho onde guardar a minha colheita?
Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo  e os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo:
Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’.
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Mas Deus respondeu-lhe:
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma.
O que preparaste, para quem será?’.
Assim acontece a quem acumula para si,
em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Salmo 125 (126), 5                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.    Refrão

EVANGELHO Lc 17, 11-19

«Prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a Samaria e a Galileia.
Ao entrar numa povoação, 
vieram ao seu encontro dez leprosos.
Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós».
Ao vê-los, Jesus disse-lhes:
«Ide mostrar-vos aos sacerdotes».
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra.
Um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer.
Era um samaritano.



807DEPOIS DAS COLHEITAS 

Jesus, tomando a palavra, disse:
«Não foram dez os que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro?»
E disse ao homem:
«Levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou».
Palavra da salvação.

Podem também escolher-se as leituras da Missa Para dar graças a Deus:  
adiante, pp. 861 ss.
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LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Deut 24, 17-22

«Deixa para o estrangeiro, o órfão e a viúva
o feixe que ficou para trás»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo: 
«Não violarás o direito do estrangeiro e do órfão,
nem levarás como penhor o vestido da viúva.
Recorda que foste escravo no Egipto,
donde o Senhor, teu Deus, te resgatou.
Por isso te ordeno que procedas deste modo.
Quando ceifares a seara do teu campo,
e ali tiveres esquecido algum feixe de espigas,
não voltes lá para o apanhar:
será para o estrangeiro, o órfão e a viúva,
a fim de que o Senhor, teu Deus, te abençoe
em todos os trabalhos das tuas mãos.
Quando varejares as tuas oliveiras,
não voltes para colher o resto que ficou nos ramos:
deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva.
Quando vindimares a tua vinha,
não voltes para rebuscar os cachos que ficaram:
o que ficar será para o estrangeiro, o órfão e a viúva.
Recorda que foste escravo na terra do Egipto.
Por isso te ordeno que procedas deste modo».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 21 (22), 23-24.26-27.28.30ab.30c-32 
 (R. 27a)

Refrão:  Os pobres hão-de comer e serão saciados.

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.

Ele é o meu louvor na grande assembleia,
cumprirei a minha promessa
 na presença dos que O temem.
Os pobres hão-de comer e serão saciados,
louvarão o Senhor os que O procuram:
«Vivam para sempre os seus corações».

Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele
todos os confins da terra;
e diante d’Ele virão prostrar-se 
todas as famílias das nações.

Só a Ele hão-de adorar
todos os grandes do mundo,
diante d’Ele se hão-de prostrar 
todos os que descem ao pó da terra.

Para Ele viverá a minha alma, 
há-de servi-l’O a minha descendência.
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir:
«Eis o que fez o Senhor».
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LEITURA I   –   2 Job 31, 16-20.24-25.31-32

«Comi sozinho o meu bocado de pão,
sem o repartir com o órfão?»

Leitura do Livro de Job
Porventura fui insensível às necessidades do próximo
ou deixei que desfalecessem os olhos da viúva?
Comi sozinho o meu bocado de pão,
sem o repartir com o órfão,
quando desde a infância Deus cuidou de mim como um pai
e desde o seio materno me guiou?
Acaso vi um miserável sem roupa,
um pobre sem ter com que se cobrir,
sem que me agradecessem as suas costas,
aquecidas com a lã das minhas ovelhas?
Coloquei a minha confiança no ouro
ou a minha segurança no metal precioso?
Congratulei-me com as minhas grandes riquezas,
com a fortuna acumulada pelas minhas mãos?
Não diziam os companheiros da minha tenda:
‘Quem não pôde saciar-se da sua mesa?’.
Nenhum peregrino passou a noite ao relento,
porque sempre abri a minha porta ao viandante.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 
 (R.cf. la.9a.3b)

Refrão: Feliz o homem que reparte com os pobres,
 a sua generosidade permanece para sempre.

     Ou: Aleluia.

Feliz o homem que teme ao Senhor 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a terra, 
será abençoada a geração dos justos. 
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Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo. 

Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado: 
o justo deixará memória eterna. 

Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, 
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade.

LEITURA I   –   3 Is 58, 6-11

«Reparte o teu pão com o faminto»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor Deus:
«Não será este porventura o jejum que Me agrada:
quebrar as cadeias injustas,
desatar os laços da servidão,
pôr em liberdade os oprimidos,
destruir todos os jugos?
Não será repartir o teu pão com o faminto,
dar pousada aos pobres sem abrigo,
levar roupa aos que não têm que vestir
e não voltar as costas ao teu semelhante?
Então a tua luz despontará como a aurora
e as tuas feridas não tardarão a sarar.
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Preceder-te-á a tua justiça
e seguir-te-á a glória do Senhor.
Então, se chamares, o Senhor responderá;
se O invocares, dir-te-á: ‘Estou aqui’.
Se tirares do meio de ti toda a opressão,
os gestos de ameaça e as palavras ofensivas,
se deres do teu pão ao faminto
e matares a fome ao indigente,
brilhará na escuridão a tua luz
e a tua noite será como o meio-dia.
O Senhor será sempre o teu guia
e saciará a tua alma nos lugares desertos.
Dará vigor aos teus ossos
e tu serás como o jardim bem regado,
como nascente cujas águas nunca secam».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 
 (R.cf. la.9a.3b)

Refrão: Feliz o homem que reparte com os pobres,
 a sua generosidade permanece para sempre.

     Ou: Aleluia.

Feliz o homem que teme ao Senhor 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a terra, 
será abençoada a geração dos justos. 

Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo. 
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Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado: 
o justo deixará memória eterna. 

Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, 
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Actos 11, 27-30

«Os discípulos decidiram enviar,
cada um conforme as suas posses,

auxílios aos irmãos que habitavam na Judeia»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia.
Um deles, chamado Ágabo,
tomou a palavra e, pela acção do Espírito Santo,
anunciou que viria uma grande fome em toda a terra.
Ela veio, de facto, no tempo do imperador Cláudio.
Os discípulos decidiram então enviar,
cada um conforme as suas posses,
auxílios aos irmãos que habitavam na Judeia.
E assim fizeram, enviando-os aos anciãos,
pelas mãos de Barnabé e Saulo.
Palavra do Senhor.



814 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

SALMO RESPONSORIAL Salmo 106 (107), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, 
 porque é eterna a sua misericórdia.

     Ou: Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor.

     Ou: Aleluia.

Digam aqueles que o Senhor resgatou,
os que Ele libertou do poder do inimigo;
os que Ele reuniu de todas as terras,
do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.

Erravam na solidão do deserto,
sem caminho para cidade onde habitar.
Devorados pela fome e pela sede,
sentiam desfalecer-lhes a vida.

Na sua angústia invocaram o Senhor
e Ele salvou-os da aflição.
Conduziu-os por caminho direito
até uma cidade onde habitassem.

Graças ao Senhor pela sua misericórdia,
pelos seus prodígios em favor dos homens.
Porque Ele deu de beber aos que tinham sede
e saciou os que tinham fome.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 2 Cor 8, 1-5.9-15                      

«Aliviai com a vossa abundância a sua indigência»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Queremos dar-vos a conhecer, irmãos,
a graça que Deus concedeu às Igrejas da Macedónia.
No meio de grandes tribulações com que foram provadas,
distribuíram generosamente e com transbordante alegria,
apesar da sua extrema pobreza,
os tesouros da sua liberalidade.
Sou testemunha de que eles, 
segundo as suas posses e para além das suas posses,
nos pediram espontaneamente e com muita insistência
a graça de participarem neste serviço 
em favor dos cristãos de Jerusalém.
Ultrapassando as nossas esperanças,
deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor,
depois a nós, por vontade de Deus.
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, sendo rico, fez-Se pobre por vossa causa,
para vos enriquecer com a sua pobreza.
Dou-vos apenas a minha opinião neste assunto,
porque assim é do vosso interesse,
tanto mais que fostes os primeiros, já desde o ano passado,
não só a sugerir, mas também a empreender esta obra.
Agora levai-a a bom termo,
de modo que, assim como fostes prontos em querê-la,
também sejais prontos em realizá-la, 
segundo as vossas possibilidades.
Quando há boa vontade em dar,
é bem aceite o que se tem
e pouco importa o que não se tem.
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Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros,
mas sim de procurar a igualdade.
Nas circunstâncias presentes,
aliviai com a vossa abundância a sua indigência
para que, um dia, 
eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância.
E assim haverá igualdade, como está escrito:
«A quem tinha colhido muito não sobrou
e a quem tinha colhido pouco não faltou».
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 2 Cor 9, 6-15                 

«Dê cada um segundo o impulso do seu coração,
sem tristeza nem constrangimento»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Lembrai-vos disto:
Quem semeia pouco também colherá pouco
e quem semeia abundantemente 
também colherá abundantemente.
Dê cada um segundo o impulso do seu coração,
sem tristeza nem constrangimento,
porque Deus ama aquele que dá com alegria.
E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças,
de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário,
vos fique ainda muito para toda a espécie de boas obras,
como está escrito:
«Repartiu com largueza pelos pobres;
a sua justiça permanece para sempre».
Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento
também vos dará a semente em abundância
e multiplicará os frutos da vossa justiça.
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Sereis enriquecidos em tudo
e podereis praticar a mais larga generosidade,
que fará subir, por nosso intermédio, a acção de graças a Deus. 
De facto, esta colecta é como um serviço sagrado,
que não só remedeia as necessidades dos cristãos,
mas é fonte de muitas acções de graças a Deus.
Ao apreciarem esta obra de caridade,
eles darão glória a Deus
pela obediência que professais ao Evangelho de Cristo
e pela generosidade com que repartis os bens 
com eles e com todos.
E com a sua oração por vós,
manifestam a viva afeição que vos consagram,
por causa da superabundante graça que Deus vos concedeu.
Graças a Deus pelo seu dom inefável!
Palavra do Senhor.

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 25, 34                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor:
recebei como herança o reino 
 preparado para vós desde a criação do mundo.
        Refrão
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EVANGELHO Mt 25, 31-46

«Tive fome e destes-Me de comer»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando o Filho do homem vier na sua glória 
com todos os seus Anjos,
sentar-Se-á no seu trono glorioso.
Todas as nações se reunirão na sua presença
e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos;
e colocará as ovelhas à sua direita 
e os cabritos à sua esquerda.
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:
‘Vinde, benditos de meu Pai;
recebei como herança o reino
que vos está preparado desde a criação do mundo.
Porque tive fome e destes-Me de comer;
tive sede e destes-Me de beber;
era peregrino e Me recolhestes;
não tinha roupa e Me vestistes;
estive doente e viestes visitar-Me;
estava na prisão e fostes ver-Me’.
Então os justos Lhe dirão:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 
e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber?
Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,
ou sem roupa e Te vestimos?
Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’.
E o Rei lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: 
Quantas vezes o fizestes
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes’.
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Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não Me destes de comer;
tive sede e não Me destes de beber;
era peregrino e não Me recolhestes;
estava sem roupa e não Me vestistes;
estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’.
Então também eles Lhe hão-de perguntar:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede,
peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão,
e não Te prestámos assistência?’.
E Ele lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
também a Mim o deixastes de fazer’.
Estes irão para o suplício eterno 
e os justos para a vida eterna».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA 2 Cor 8, 9                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.  Refrão
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EVANGELHO Mc 6, 34-44

«Dai-lhes vós mesmos de comer»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus viu uma grande multidão
e compadeceu-se deles,
porque eram como ovelhas sem pastor.
Começou então a ensiná-los demoradamente.
Como a hora ia já muito adiantada,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«O local é deserto e a hora já vai adiantada.
Manda-os embora,
para irem aos casais e aldeias mais próximas
comprar de comer».
Jesus respondeu-lhes:
«Dai-lhes vós mesmos de comer».
Disseram-Lhe eles:
«Havemos de ir comprar duzentos denários de pão,
para lhes darmos de comer?».
Jesus perguntou-lhes:
«Quantos pães tendes? Ide ver».
Eles foram verificar e responderam:
«Temos cinco pães e dois peixes».
Ordenou-lhes então que os fizessem sentar a todos, por grupos,
sobre a verde relva.
Eles sentaram-se,
repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta.
Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu e pronunciou a bênção.
Depois partiu os pães e foi-os dando aos discípulos, 
para que eles os distribuíssem.
Repartiu por todos também os peixes.
Todos comeram até ficarem saciados;
e encheram ainda doze cestos com os pedaços de pão e de peixe.
Os que comeram dos pães eram cinco mil homens.
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA Mt 25, 34                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor:
recebei como herança o reino 
 preparado para vós desde a criação do mundo.
           Refrão

EVANGELHO Lc 14, 12-14

«Quando ofereceres um banquete, convida os pobres»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus a um dos principais fariseus,
que O tinha convidado para uma refeição:
«Quando ofereceres um almoço ou um jantar,
não convides os teus amigos nem os teus irmãos,
nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos,
não seja que eles por sua vez te convidem
e assim serás retribuído.
Mas quando ofereceres um banquete,
convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos;
e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te:
ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA 2 Cor 8, 9                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.  Refrão

EVANGELHO Lc 16, 19-31

«Um pobre chamado Lázaro...»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
«Havia um homem rico,
que se vestia de linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos os dias.
Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão,
coberto de chagas.
Bem desejava ele saciar-se
com os restos caídos da mesa do rico;
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
‘Pai Abraão, tem compaixão de mim.
Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo 
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas’.
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Abraão respondeu-lhe:
‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida
e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado,
enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo,
de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós,
não poderia fazê-lo’.
O rico exclamou:
‘Então peço-te, ó pai,
que mandes Lázaro à minha casa paterna
– pois tenho cinco irmãos –
para que os previna,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão:
‘Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’.
Mas ele insistiu:
‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas,
também não se deixarão convencer,
se alguém ressuscitar dos mortos’».
Palavra da salvação.



6

PELOS REFUGIADOS OU EXILADOS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Deut 10, 17-19                      

«Deus ama o estrangeiro, a quem dá pão e vestuário»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés falou ao povo, dizendo:
«O Senhor, vosso Deus, 
é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, 
o Deus grande, forte e terrível,
que não faz acepção de pessoas nem aceita presentes.
Ele faz justiça ao órfão e à viúva
e ama o estrangeiro, a quem dá pão e vestuário.
Amai, portanto, o estrangeiro,
porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egipto».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 106 (107), 33-34.35-36.41-42 
 (R. 1)

Refrão:  Dai graças ao Senhor, 
 porque é eterna a sua misericórdia.

     Ou: Aleluia.

      Converteu os rios em deserto
e as nascentes de água em terra ressequida,
a terra fértil em salinas,
por causa da maldade dos seus habitantes.
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Mudou o deserto em lençóis de água,
em nascentes de água a terra ressequida.
Ali estabeleceu os que tinham fome
e fundaram uma cidade para habitar.

Levantou da miséria o indigente
e multiplicou as famílias como um rebanho.
À vista disto alegram-se os justos
e toda a maldade tem de fechar a boca.

LEITURA I   –   2 Deut 24, 17-22

«Deixa para o estrangeiro, o órfão e a viúva
o feixe que ficou para trás»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo: 
«Não violarás o direito do estrangeiro e do órfão,
nem levarás como penhor o vestido da viúva.
Recorda que foste escravo no Egipto,
donde o Senhor, teu Deus, te resgatou.
Por isso te ordeno que procedas deste modo.
Quando ceifares a seara do teu campo,
e ali tiveres esquecido algum feixe de espigas,
não voltes lá para o apanhar:
será para o estrangeiro, o órfão e a viúva,
a fim de que o Senhor, teu Deus, te abençoe
em todos os trabalhos das tuas mãos.
Quando varejares as tuas oliveiras,
não voltes para colher o resto que ficou nos ramos:
deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva.
Quando vindimares a tua vinha,
não voltes para rebuscar os cachos que ficaram:
o que ficar será para o estrangeiro, o órfão e a viúva.
Recorda que foste escravo na terra do Egipto.
Por isso te ordeno que procedas deste modo».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 120 (121), 1-2.3-4.5-6.7-8 
 (R.  2)

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor,
 que fez o céu e a terra.

Levanto os meus olhos para os montes:
donde me virá o auxílio?
O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.

Não permitirá que vacilem os teus passos,
não dormirá Aquele que te guarda.
Não há-de dormir nem adormecer
Aquele que guarda Israel.

O Senhor é quem te guarda,
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal durante o dia,
nem a lua durante a noite.

O Senhor te defende de todo o mal,
o Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais e quando vens,
agora e para sempre.

Outro salmo à escolha:

SALMO RESPONSORIAL Tob 13, 2.3-4a.4b.7.8 
 (R.2a) 

Refrão: Bendito seja Deus, que vive eternamente.

Bendito seja Deus, que vive eternamente:
o seu reino permanece por todos os séculos.
Nas suas mãos está o castigo e o perdão, a vida e a morte,
nada e ninguém escapa ao seu poder.



827PELOS REFUGIADOS OU EXILADOS

Dai-Lhe graças, filhos de Israel, diante das nações,
porque Ele vos dispersou no meio dos gentios,
mas entre eles manifestou a sua grandeza:
Exaltai-O diante de todos os seres vivos.

Considerai o que Ele fez por nós
e proclamai bem alto a vossa gratidão.
Bendizei o Senhor da justiça
e glorificai o Rei dos séculos com as vossas obras.

Na terra do meu exílio louvarei o meu Senhor,
darei a conhecer o seu poder e a sua grandeza 
 a um povo de pecadores.
Vinde, pecadores, e praticai a justiça na sua presença:
talvez vos mostre a sua benevolência
 e a sua misericórdia.

LEITURA II

LEITURA II   –   1 Rom 12, 9-16b                

«Praticai generosamente a hospitalidade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
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Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Bendizei aqueles que vos perseguem;
abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que estão alegres,
chorai com os que choram.
Vivei em harmonia uns com os outros.
Não aspireis às grandezas, 
mas conformai-vos com o que é humilde.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   3 Hebr 11, 13-16

«Mostram claramente que procuram uma pátria»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Todos os patriarcas morreram na fé,
sem terem obtido a realização das promessas.
Mas vendo-as e saudando-as de longe,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
Aqueles que assim falam
mostram claramente que procuram uma pátria.
Se pensassem na pátria de onde tinham saído,
teriam tempo de voltar para lá.
Mas eles aspiravam a uma pátria melhor,
que era a pátria celeste.
E como Deus lhes tinha preparado uma cidade,
não Se envergonha de Se chamar seu Deus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   4 Hebr 13, 1-3.14-16                      

«Não esqueçais a hospitalidade»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Permanecei no amor fraterno.
Não esqueçais a hospitalidade,
porque, graças a ela,
alguns, sem o saberem, hospedaram Anjos.
Lembrai-vos dos prisioneiros,
como se estivésseis presos com eles.
Lembrai-vos dos que são maltratados,
porque vós também tendes um corpo.
Nós não temos aqui cidade permanente,
mas vamos em busca da cidade futura.
Ofereçamos a Deus continuamente, por Jesus Cristo,
um sacrifício de louvor, isto é,
o fruto dos lábios que aclamam o seu nome.
Não esqueçais a beneficência e a solidariedade,
porque são estes sacrifícios que agradam a Deus.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA cf. Hebr 13, 14                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Não temos aqui cidade permanente,
mas vamos em busca da pátria futura.  Refrão

EVANGELHO Mt  2, 13-15.19-23

«Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Depois de os Magos partirem,
o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe:
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto
e fica lá até que eu te diga,
pois Herodes vai procurar o Menino para O matar».
José levantou-se de noite,
tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto
e ficou lá até à morte de Herodes,
para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta:
«Do Egipto chamei o meu filho».
Quando Herodes morreu,
o Anjo apareceu em sonhos a José no Egipto e disse-lhe:
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe
e vai para a terra de Israel,
pois aqueles que atentavam contra a vida do Menino 
já morreram».
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José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe,
e voltou para a terra de Israel.
Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia,
em lugar de seu pai, Herodes,
teve receio de ir para lá.
E, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia
e foi morar numa cidade chamada Nazaré,
para se cumprir o que fora anunciado pelos Profetas:
«Há-de chamar-Se Nazareno».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.   Refrão

EVANGELHO Mt 25, 31-46

«O que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando o Filho do homem vier na sua glória 
com todos os seus Anjos,
sentar-Se-á no seu trono glorioso.
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Todas as nações se reunirão na sua presença
e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos;
e colocará as ovelhas à sua direita 
e os cabritos à sua esquerda.
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:
‘Vinde, benditos de meu Pai;
recebei como herança o reino
que vos está preparado desde a criação do mundo.
Porque tive fome e destes-Me de comer;
tive sede e destes-Me de beber;
era peregrino e Me recolhestes;
não tinha roupa e Me vestistes;
estive doente e viestes visitar-Me;
estava na prisão e fostes ver-Me’.
Então os justos Lhe dirão:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber?
Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,
ou sem roupa e Te vestimos?
Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’.
E o Rei lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: 
Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes’.
Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não Me destes de comer;
tive sede e não Me destes de beber;
era peregrino e não Me recolhestes;
estava sem roupa e não Me vestistes;
estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’.
Então também eles Lhe hão-de perguntar:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede,
peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão,
e não Te prestámos assistência?’.
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E Ele lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
também a Mim o deixastes de fazer’.
Estes irão para o suplício eterno 
e os justos para a vida eterna».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.   Refrão

EVANGELHO Lc 10, 25-37

«Quem é o meu próximo?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se um doutor da lei
e perguntou a Jesus para O experimentar:
«Mestre, 
que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?».
Jesus disse-lhe:
«Que está escrito na lei? Como lês tu?».
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Ele respondeu:
«Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento;
e ao próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe Jesus:
«Respondeste bem. Faz isso e viverás».
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
«E quem é o meu próximo?».
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores.
Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no
e foram-se embora, deixando-o meio morto.
Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote;
viu-o e passou adiante.
Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar,
viu-o e passou também adiante.
Mas um samaritano, que ia de viagem,
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão.
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria montada,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
No dia seguinte, tirou duas moedas,
deu-as ao estalajadeiro e disse:
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais
eu to pagarei quando voltar’.
Qual destes três te parece ter sido o próximo
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?».
O doutor da lei respondeu:
«O que teve compaixão dele».
Disse-lhe Jesus:
«Então vai e faz o mesmo».
Palavra da salvação.
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PELOS PRISIONEIROS OU ENCARCERADOS

Podem utilizar-se as leituras da Missa Em qualquer necessidade:  
adiante, pp. 848, com o Evangelho seguinte:

ALELUIA Mt 25, 34                          

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor:
recebei como herança o reino 
 preparado para vós desde a criação do mundo.
          Refrão

EVANGELHO Mt 25, 31-46

«Estava na prisão e fostes ver-Me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando o Filho do homem vier na sua glória 
com todos os seus Anjos,
sentar-Se-á no seu trono glorioso.
Todas as nações se reunirão na sua presença
e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos;
e colocará as ovelhas à sua direita 
e os cabritos à sua esquerda.
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:
‘Vinde, benditos de meu Pai;
recebei como herança o reino
que vos está preparado desde a criação do mundo.
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Porque tive fome e destes-Me de comer;
tive sede e destes-Me de beber;
era peregrino e Me recolhestes;
não tinha roupa e Me vestistes;
estive doente e viestes visitar-Me;
estava na prisão e fostes ver-Me’.
Então os justos Lhe dirão:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 
e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber?
Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,
ou sem roupa e Te vestimos?
Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’.
E o Rei lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: 
Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes’.
Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não Me destes de comer;
tive sede e não Me destes de beber;
era peregrino e não Me recolhestes;
estava sem roupa e não Me vestistes;
estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’.
Então também eles Lhe hão-de perguntar:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede,
peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão,
e não Te prestámos assistência?’.
E Ele lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
também a Mim o deixastes de fazer’.
Estes irão para o suplício eterno 
e os justos para a vida eterna».
Palavra da salvação.
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PELOS DOENTES

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 2 Reis 20, 1-6

«Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
Ezequias, rei de Judá, adoeceu com uma enfermidade mortal.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi ter com ele e disse-lhe:
«Assim fala o Senhor:
Põe em ordem a tua casa,
porque vais morrer, não sararás».
Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
«Oh, Senhor, peço-Vos que recordeis 
como procedi fielmente e de coração sincero na vossa presença,
fazendo o que era agradável aos vossos olhos».
E Ezequias rompeu em largo pranto.
Ainda Isaías não deixara o pátio central,
quando lhe foi dirigida a palavra do Senhor:
«Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo:
‘Assim fala o Senhor, Deus de teu pai David:
Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas.
Vou curar-te
e dentro de três dias subirás ao templo do Senhor.
Acrescentarei à tua vida quinze anos
e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade;
protegerei esta cidade,
pela honra do meu nome e do meu servo David’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 101 (102), 2-3.24-25.19-21 
 (R. 2)

Refrão: Ouvi, Senhor, a minha oração,
 chegue até Vós o meu clamor.

Ouvi, Senhor, a minha oração
e chegue até Vós o meu clamor.
Não escondais o vosso rosto 
no dia da minha aflição.
Inclinai para mim o vosso ouvido;
no dia em que chamar por Vós
 respondei-me sem demora.

Ele deixou-me sem forças pelo caminho
e encurtou os meus dias.
Meu Deus, eu Vos peço, 
não me leveis a meio da vida:
de geração em geração 
duram os vossos anos.

Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras
e o povo que se há-de formar louvará o Senhor.
Debruçou-Se do alto da sua morada,
lá do Céu o Senhor olhou para a terra,
para ouvir os gemidos dos cativos,
para libertar os condenados à morte.
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LEITURA I   –   2 Is 53, 1-5.10-11

«Ele suportou as nossas enfermidades»

Leitura do Livro de Isaías
Quem acreditou no que ouvimos dizer?
A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento,
como raiz numa terra árida,
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar
nem aspecto agradável que possa cativar-nos.
Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, acostumado ao sofrimento,
era como aquele de quem se desvia o rosto,
pessoa desprezível e sem valor para nós.
Ele suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.
Mas nós víamos nele um homem castigado,
ferido por Deus e humilhado.
Ele foi trespassado por causa das nossas culpas
e esmagado por causa das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento.
Mas, se oferecer a sua vida como sacríficio de expiação,
terá uma descendência duradoira, viverá longos dias,
e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Terminados os sofrimentos,
verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria.
O Justo, meu servo, justificará a muitos
e tomará sobre si as suas iniquidades.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Is 38,  10-11.12abcd.16 
 (R. cf. 17b) 

Refrão: Senhor, livrastes da morte a minha vida.

Eu disse:
 «Em meio da vida vou descer às portas da morte,
privado do resto dos meus anos.
Não verei mais o Senhor na terra dos vivos,
não verei mais ninguém entre os habitantes do mundo».

Para longe de mim foi arrancada a minha morada,
como tenda de pastores.
Como tecelão eu tecia a minha vida,
mas cortaram-me a trama.

Por Vós, Senhor, viverá o meu espírito
e o meu sofrimento se converterá em paz.
Fortalecei-me, Senhor, e fazei que eu viva.

LEITURA I 
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Actos 28, 7-10

«Os outros doentes da ilha vieram também ao encontro de Paulo
e foram curados»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Perto do local em que Paulo e nós, seus companheiros,
desembarcámos na ilha de Malta,
havia uma propriedade do governador da ilha, chamado Públio.
Ele recebeu-nos amavelmente
e hospedou-nos durante três dias.
O  pai de Públio estava de cama com febre e desinteria.
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Paulo foi à sua cabeceira
e, depois de ter rezado, impôs-lhe as mãos e curou-o.
Quando isto aconteceu,
os outros doentes da ilha vieram também ao encontro de Paulo
e foram curados.
Por isso, eles cumularam-nos de toda a espécie de atenções
e, quando voltámos a embarcar,
proveram-nos de tudo o que precisávamos.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 101 (102), 2-3.24-25.19-21 
 (R. 2)

Refrão: Ouvi, Senhor, a minha oração,
 chegue até Vós o meu clamor.

Ouvi, Senhor, a minha oração
e chegue até Vós o meu clamor.
Não escondais o vosso rosto 
no dia da minha aflição.
Inclinai para mim o vosso ouvido;
no dia em que chamar por Vós
 respondei-me sem demora.

Ele deixou-me sem forças pelo caminho
e encurtou os meus dias.
Meu Deus, eu Vos peço, 
não me leveis a meio da vida:
de geração em geração 
duram os vossos anos.

Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras
e o povo que se há-de formar louvará o Senhor.
Debruçou-Se do alto da sua morada,
lá do Céu o Senhor olhou para a terra,
para ouvir os gemidos dos cativos,
para libertar os condenados à morte.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 2 Cor 4, 10-18

«Somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo
os sofrimentos da morte de Jesus,
a fim de que se manifeste também no nosso corpo
a vida de Jesus.
Porque, estando ainda vivos,
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus,
para que se manifeste também na nossa carne mortal
a vida de Jesus.
E assim, a morte actua em nós e a vida em vós.
Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei».
Com este mesmo espírito de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele.
Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante
multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Por isso, não desanimamos.
Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando,
o homem interior vai-se renovando de dia para dia.
Porque a ligeira aflição dum momento
prepara-nos, para além de toda e qualquer medida,
um peso eterno de glória.
Não olhamos para as coisas visíveis,
olhamos para as invisíveis:
as coisas visíveis são passageiras,
ao passo que as invisíveis são eternas.
Palavra do Senhor.



843PELOS DOENTES

LEITURA II   –   2 2 Cor 12, 7b-10

«Basta-te a minha graça,
porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Foi-me deixado um espinho na carne,
– um anjo de Satanás que me esbofeteia – 
para que não me orgulhe.
Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim.
Mas Ele disse-me: «Basta-te a minha graça,
porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder».
Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas,
para que habite em mim o poder de Cristo.
Alegro-me nas minhas fraquezas, 
nas afrontas, nas adversidades,
nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo,
porque, quando sou fraco, então é que sou forte.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   3 Tg 5, 13-16                 

«A oração feita com fé salvará o enfermo»

Leitura da Epístola de São Tiago
Caríssimos:
Sofre alguém no meio de vós? Reze.
Sente-se alguém alegre? Cante.
Está doente alguém entre vós?
Mande chamar os presbíteros da Igreja
para que orem por ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
A oração feita com fé salvará o enfermo
e o Senhor o restabelecerá;
e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
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Confessai uns aos outros os vossos pecados
e orai uns pelos outros, para que sejais curados.
A oração persistente do justo tem muito poder.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 8, 17 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.   Refrão

EVANGELHO Mt 8, 14-17

«Ele suportou as nossas doenças»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus entrou na casa de Pedro
e viu que a sogra dele estava de cama com febre.
Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a;
ela então levantou-se e começou a servi-los.
Ao cair da tarde, trouxeram-Lhe muitos possessos.
Jesus expulsou os espíritos com uma palavra
e curou todos os doentes.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, dizendo:
«Tomou sobre si as nossas enfermidades
e suportou as nossas doenças».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.  Refrão

EVANGELHO Mc 16, 15-20

«Impuserem as mãos sobre os doentes 
e eles ficarão curados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze apóstolos e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra 
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA Mt 8, 17 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.   Refrão

EVANGELHO Lc 22, 39-43

«Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus saiu do Cenáculo
e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras
e os discípulos acompanharam-n’O.
Quando chegou ao local, disse-lhes:
«Orai, para não entrardes em tentação».
Depois afastou-Se deles cerca de um tiro de pedra
e, pondo-Se de joelhos, começou a orar, dizendo:
«Pai, se quiseres, afasta de Mim este cálice.
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua».
Então apareceu-Lhe um Anjo, vindo do Céu, para O confortar.
Jesus, cheio de angústia, orava insistentemente.
Palavra da salvação.

4

ALELUIA Col 1, 24b 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Completo na minha carne
 o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo, que é a Igreja.   Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 1-8

«Limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra da salvação.

Para os moribundos podem utilizar-se as leituras para a Unção dos Doentes: 
atrás,  pp. 275 ss.
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EM TEMPO DE TERRAMOTO
PARA PEDIR CHUVA

PARA PEDIR BOM TEMPO
PARA AFASTAR AS TEMPESTADES

EM QUALQUER NECESSIDADE

LEITURA I

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 Est 4, 17b-17e.17i-17l

«Mudai o nosso luto em alegria»

Leitura do Livro de Ester
Naqueles dias, 
Mardoqueu orou ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, Senhor, Rei todo-poderoso, 
tudo está sujeito ao vosso poder 
e não há quem possa resistir à vossa vontade, 
se decidis salvar Israel. 
Vós fizestes o céu e a terra 
e todas as maravilhas que estão debaixo do firmamento. 
Sois o Senhor de todas as coisas 
e não há quem possa resistir-Vos, Senhor. 
Agora, Senhor, meu Deus e meu Rei, 
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, 
perdoai ao vosso povo,
porque os inimigos tramam a nossa morte
e querem aniquilar a vossa antiga herança.
Não abandoneis a povo que para Vós resgatastes do Egipto.           
Ouvi a minha oração 
e sede propício ao povo da vossa herança. 
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Mudai o nosso luto em alegria, 
a fim de que, salvando-nos a vida, 
glorifiquemos, Senhor, o vosso nome 
e não se feche a boca daqueles que Vos louvam». 
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL               Salmo  84 (85),  2-4.5-6.7-8 
 (R. 8) 

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
 e dai-nos a vossa salvação.

Abençoastes, Senhor, a vossa terra,
restaurastes os destinos de Jacob.
Perdoastes a culpa do vosso povo,
esquecestes todos os seus pecados.
Aplacastes toda a vossa cólera,
refreastes o furor da vossa ira.

Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador
e afastai de nós a vossa indignação.
Estareis para sempre irritado contra nós,
prolongareis a vossa ira de geração em geração?

Não voltareis a dar-nos a vida,
para que em Vós se alegre o vosso povo?
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação. 
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LEITURA I   –   2 Lam 3, 17-26

«É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor»

Leitura do Livro das Lamentações
A minha alma não conhece a paz,
não sei o que seja a felicidade.
Eu disse: «Desapareceu a minha força
e a esperança que me vinha do Senhor».
A recordação da minha miséria e da minha vida errante
é absinto e veneno.
A pensar nisto constantemente,
a minha alma desfalece dentro de mim.
Eis o que vou recordar em meu coração
para reavivar a esperança:
A misericórdia do Senhor não tem fim,
não tem limites a sua compaixão,
mas renova-se todas as manhãs;
é grande a sua fidelidade.
«O Senhor é a minha herança» – diz a minha alma –
por isso Eu espero n’Ele.
O Senhor é bom para quem n’Ele confia,
para a alma que O procura.
É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  79 (80), 2-3a.3bc e 5.6-7  
 (R. 4b) 

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto
 e seremos salvos.

Pastor de Israel, escutai,
Vós que conduzis José como um rebanho.
Vós que estais sobre os Querubins, aparecei
à frente de Efraim, Benjamim e Manassés.
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Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio.
Senhor, Deus do universo,
 até quando ardereis em cólera,
apesar da oração do vosso povo?

Destes-nos a comer o pão das lágrimas
e a beber copioso pranto.
Fizestes de nós objecto de contenda entre vizinhos
e os inimigos zombam de nós.

LEITURA I   –   3 Dan 3, 25.34-43

«Livrai-nos pelo vosso admirável poder»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias,
levantando-se no meio da fornalha ardente,
Azarias fez a seguinte oração:
«Por amor do vosso nome, Senhor,
não nos abandoneis para sempre
e não anuleis a vossa aliança.
Não nos retireis a vossa misericórdia,
por amor de Abraão vosso amigo,
de Isaac vosso servo e de Israel vosso santo,
aos quais prometestes multiplicar a sua descendência
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.
Mas agora, Senhor, 
tornámo-nos o mais pequeno de todos os povos
e somos hoje humilhados em toda a terra,
por causa dos nossos pecados.
Não temos chefe, nem guia nem profeta,
nem holocausto nem sacrifício, nem oblação nem incenso,
nem lugar onde apresentar-Vos as primícias
para alcançar misericórdia.
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Mas de coração arrependido e espírito humilhado
sejamos por Vós recebidos
como se viéssemos com um holocausto de touros e carneiros
e milhares de gordos cordeiros.
Seja hoje este nosso sacrifício agradável na vossa presença,
porque jamais serão confundidos aqueles que em Vós esperam.
E agora Vos seguimos de todo o coração,
Vos tememos e buscamos o vosso rosto.
Não nos deixeis ficar envergonhados,
mas tratai-nos segundo a vossa bondade
e segundo a abundância da vossa misericórdia.
Livrai-nos pelo vosso admirável poder
e dai glória, Senhor, ao vosso nome».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd 
 (R. 2cd ou 3a)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.

     Ou: Piedade de nós, Senhor,
 tende piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo se fixam nas mãos
 do seu senhor.

Como os olhos da serva se fixam nas mãos
 da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor
 nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Ap 21, 1-5a.6b-7

«Nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
bela como noiva adornada para o seu esposo.
Do trono ouvi uma voz forte que dizia:
«Eis a morada de Deus com os homens.
Deus habitará com os homens:
eles serão o seu povo
e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus.
Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos;
nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor,
porque o mundo antigo desapareceu».
Disse então Aquele que estava sentado no trono:
«Vou renovar todas as coisas.
Eu sou o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim. 
Àquele que tem sede darei a beber gratuitamente 
da fonte da água viva. 
O vencedor receberá esta herança; 
Eu serei seu Deus e ele será meu filho». 
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd 
 (R. 2cd ou 3a)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.

     Ou: Piedade de nós, Senhor,
 tende piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo se fixam nas mãos
 do seu senhor.

Como os olhos da serva se fixam nas mãos
 da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor
 nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.

LEITURA II

LEITURA II   –   1 Rom 8, 18-30

«Deus concorre em tudo para o bem daqueles que O amam»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Eu penso que os sofrimentos do tempo presente
não têm comparação com a glória
que se há-de manifestar em nós.
Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente
a revelação dos filhos de Deus.
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Elas estão sujeitas à vã situação do mundo,
não por sua vontade,
mas por vontade d’Aquele que as submeteu,
com a esperança de que as mesmas criaturas
sejam também libertadas da corrupção que escraviza,
para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a criatura geme ainda agora
e sofre as dores da maternidade.
E não só ela, mas também nós,
que possuímos as primícias do Espírito,
gememos interiormente,
esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.
É em esperança que estamos salvos,
pois ver o que se espera não é esperança:
quem espera o que já vê?
Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança.
Por isso, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós 
com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações
conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus 
que o Espírito intercede pelos cristãos.
Além disso, nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu, 
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II    –   2 Rom 8, 31b-39

«Nem a morte nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós?
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Assim está escrito:
«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados como ovelhas para o matadouro».
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida,
nem os Anjos nem os Principados, 
nem o presente nem o futuro,
nem as Potestades nem a altura nem a profundidade
nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.                 
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LEITURA II   –   3 Tg 1, 2-4.12                       

«Feliz o homem que suporta com paciência a provação»

Início da Epístola de São Tiago
Meus irmãos, 
considerai como motivo de grande alegria
as diversas provações por que tendes passado.
Vós sabeis que a vossa fé, assim provada,
produz a constância.
A constância, por sua vez, deve ser exercida plenamente,
para serdes perfeitos e irrepreensíveis,
sem nenhuma deficiência.
Feliz o homem que suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida,
que o Senhor prometeu àqueles que O amam.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Salmo 32 (33), 22

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em Vós esperamos, Senhor.   Refrão

EVANGELHO Mt 7, 7-11

«Quem pede recebe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Pedi e dar-se-vos-á,
procurai e encontrareis,
batei à porta e abrir-se-vos-á.
Porque todo aquele que pede recebe,
quem procura encontra
e a quem bate à porta abrir-se-á.
Qual de vós dará uma pedra a um filho que lhe pede pão,
ou uma serpente se lhe pedir peixe?
Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos Céus
as dará  àqueles que Lhas pedem!».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.   Refrão

EVANGELHO Mc 4, 35-41

«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele dia, ao cair da tarde,
Jesus disse aos seus discípulos:
«Passemos à outra margem do lago».
Eles deixaram a multidão
e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado.
Iam com Ele outras embarcações.
Levantou-se então uma grande tormenta
e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água.
Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada.
Eles acordaram-n’O e disseram:
«Mestre, não Te importas que pereçamos?».
Jesus levantou-Se,
falou ao vento imperiosamente e disse ao mar:
«Cala-te e está quieto».
O vento cessou e fez-se grande bonança.
Depois disse aos discípulos:
«Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?».
Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros:
«Quem é este homem,
que até o vento e o mar Lhe obedecem?».
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA Tg 1, 12

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
           Refrão

EVANGELHO Lc 18, 1-8

«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus disse aos seus discípulos uma parábola
sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar:
«Em certa cidade vivia um juiz
que não temia a Deus nem respeitava os homens.
Havia naquela cidade uma viúva
que vinha ter com ele e lhe dizia:
‘Faz-me justiça contra o meu adversário’.
Durante muito tempo ele não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo:
‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens;
mas, porque esta viúva me importuna,
vou fazer-lhe justiça,
para que não venha incomodar-me indefinidamente’».
E o Senhor acrescentou:
«Escutai o que diz o juiz iníquo!...
E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos,
que por Ele clamam dia e noite,
e iria fazê-los esperar muito tempo?
Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.
Mas quando voltar o Filho do homem,
encontrará fé sobre a terra?».
Palavra da salvação.
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LEITURA I

LEITURA I   –   1 1 Reis 8, 55-61

«Bendito seja o Senhor, que concedeu descanso ao seu povo»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
o rei Salomão levantou-se
e abençoou toda a assembleia de Israel, dizendo em alta voz:
«Bendito seja o Senhor, que, segundo as suas promessas,
concedeu descanso a Israel, seu povo,
sem ter falhado nenhuma de todas as suas promessas,
que fez por meio do seu servo Moisés.
O Senhor, nosso Deus, esteja connosco, 
como esteve com os nossos pais.
Não nos abandone nem nos rejeite,
mas incline para Ele os nossos corações,
para que sigamos os seus caminhos,
cumprindo os mandamentos, leis e preceitos 
que deu aos nossos pais.
Estejam presentes dia e noite diante do Senhor, nosso Deus,
estas palavras de súplica por mim dirigidas ao Senhor,
 para que Ele faça justiça ao seu servo e a Israel, seu povo,
segundo as necessidades de cada dia.
Assim, todos os povos da terra reconhecerão
que só o Senhor é Deus e que não há outro,
e o vosso coração pertencerá totalmente ao Senhor, nosso Deus,
observando as suas leis e guardando os seus preceitos,
como sucede neste dia».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL 1 Cr 29, 10b.11a.11b-12b.12c-13 
 (R. cf. 13b)

Refrão: Celebramos, Senhor, a glória do vosso nome.

Bendito sejais, Senhor, para todo o sempre,
Deus do nosso Pai, Israel.
A Vós, Senhor, a grandeza e o poder,
a honra, a majestade e a glória.

Tudo, no céu e na terra, Vos pertence,
sois o Rei soberano de todas as coisas.
De Vós nos vem a riqueza e a glória,
sois Vós o Senhor de todo o universo.

Na vossa mão está o poder e a força,
em vossas mãos tudo se afirma e cresce.
Nós Vos louvamos, Senhor, nosso Deus,
e celebramos o vosso nome glorioso.

LEITURA I   –   2 Sir 50, 24-26 (gr. 22-24)

«Deus realiza grandes coisas em toda a terra»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Bendizei o Deus do Universo,
que realiza grandes coisas em toda a terra,  
que exaltou os nossos dias desde que nascemos
e nos tratou segundo a sua misericórdia.
Ele nos dê a alegria do coração
e conceda a paz a Israel, 
agora e para todo o sempre.  
A sua misericórdia permaneça fielmente connosco
e nos liberte em nossos dias.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5 
 (R. 2bc)

Refrão: Louvarei o vosso nome, Senhor,
 pela vossa bondade e fidelidade.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo.

Louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes o vosso nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,
quando ouvirem as palavras da vossa boca.
Celebrarão os caminhos do Senhor,
porque é grande a glória do Senhor.

LEITURA I   –   3 Is 63, 7-9 

«Vou recordar os benefícios do Senhor
a sua grande bondade para com a casa de Israel»

Leitura do Livro de Isaías
Vou recordar os benefícios do Senhor,
os feitos gloriosos do Senhor,
tudo quanto Ele fez por nós:
a sua grande bondade para com a casa de Israel,
o que Ele realizou na sua misericórdia,
a abundância das suas graças.
Ele disse:  «Verdadeiramente este é o meu povo,
são filhos que não Me vão desiludir».
E foi o seu salvador em todas as angústias.
Não foi um mensageiro ou um Anjo,
mas Ele próprio que os salvou.
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No seu amor e na sua compaixão,
foi Ele que os libertou, os ergueu e conduziu,
em todos os dias de outrora.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
 (R. 1b)

Refrão:  Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor.

Quero bendizer-Vos dia após dia
e louvar o vosso nome para sempre.
O Senhor é grande e digno de louvor,
insondável é a sua grandeza.

Uma geração anuncia à outra as vossas obras
e todas proclamam o vosso poder.
Falam do esplendor da vossa majestade
e anunciam as vossas maravilhas.

Cantam o poder das vossas obras
e proclamam a vossa grandeza.
Celebram a memória da vossa imensa bondade
e aclamam a vossa justiça.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.
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LEITURA I   –   4 Sof 3, 14-15

«O Senhor, rei de Israel, está no meio de ti»

Leitura da Profecia de Sofonias
Clama jubilosamente, filha de Sião;
solta brados de alegria, Israel.
Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém.
O Senhor revogou a sentença que te condenava,
afastou os teus inimigos.
O Senhor, Deus de Israel, está no meio de ti
e já não temerás nenhum mal».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6.7-8 (R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre. 
     Ou:  Aleluia. 

Louvai ao Senhor, servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor. 
Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre.  
Desde o nascer ao pôr do sol, 
seja louvado o nome do Senhor. 
O Senhor domina sobre todos os povos, 
a sua glória está acima dos céus.
Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, 
que tem o seu trono nas alturas, 
e Se inclina lá do alto, 
a olhar o céu e a terra? 
Levanta do pó o indigente 
e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, 
com os grandes do seu povo. 
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 1 Cor 1, 3-9

«Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
A graça e a paz vos sejam dadas
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito,
pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus.
Porque fostes enriquecidos em tudo:
em toda a palavra e em todo o conhecimento;
e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo.
De facto, já não vos falta nenhum dom da graça,
a vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele vos tornará firmes até ao fim,
para que sejais irrepreensíveis
no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é Deus, por quem fostes chamados
à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 Ef  1, 3-14

 «Para louvor da sua glória e da sua graça»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
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N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória 
e da sua graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue,
temos a redenção e a remissão dos pecados.
Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé 
e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II   –   3 Col 3, 12-17                                              

«Dando graças, por Cristo, a Deus Pai»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Salmo 137 (138), 1bc

Refrão: Aleluia.   Repete-se

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca. Refrão

EVANGELHO                                     Mt 7, 7-11

«Quem pede recebe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Pedi e dar-se-vos-á,
procurai e encontrareis,
batei à porta e abrir-se-vos-á.
Porque todo aquele que pede recebe,
quem procura encontra
e a quem bate à porta abrir-se-á.
Qual de vós dará uma pedra a um filho que lhe pede pão,
ou uma serpente se lhe pedir peixe?
Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos Céus
as dará  àqueles que Lhas pedem!».
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA cf. Mt 11, 25                         

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino

              Refrão

EVANGELHO Mt 11, 25-30

«Escondeste estas verdades aos sábios
e as revelaste aos pequeninos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai. 
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim, 
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA cf. Salmo 65 (66), 16                         

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Servos de Deus, vinde e ouvi:
vou narrar-vos o que o Senhor fez por mim. Refrão

EVANGELHO Mc 5, 18-20

«Conta-lhes tudo o que o Senhor te fez»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
quando Jesus ia a subir para o barco,
o homem que tinha sido possesso
pediu-Lhe que o deixasse ir com Ele.
Jesus não lho permitiu, mas disse-lhe:
«Vai para casa, para junto dos teus,
conta-lhes tudo o que o Senhor te fez
e como teve compaixão de ti».
Então ele foi-se embora e começou a apregoar na Decápole
o que Jesus tinha feito por ele.
E todos ficavam admirados.           
Palavra da salvação.

4

ALELUIA Lc 1, 49

Refrão: Aleluia.   Repete-se

O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.   Refrão
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EVANGELHO Lc 1, 39-55

«A minha alma glorifica o Senhor»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
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Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA Ef  1, 3                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bendito seja Deus,  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
 em Cristo.               Refrão

EVANGELHO Lc 10, 17-24

«Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo:
«Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões
e dominar toda a força do inimigo;
nada poderá causar-vos dano.
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem;
alegrai-vos antes 
porque os vossos nomes estão escritos no Céu».
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Naquele momento,
Jesus exultou de alegria pela acção do Espírito Santo
e disse:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi entregue por meu Pai;
e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai,
nem o que é o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar».
Voltando-Se depois para os discípulos, disse-lhes:
«Felizes os olhos que vêem o que estais a ver,
porque Eu vos digo que muitos profetas e reis
quiseram ver o que vós vedes e não viram
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram».
Palavra da salvação.

6

ALELUIA cf. 1 Tes 5, 18

Refrão:     Aleluia.               Repete-se

Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus,
porque esta é a sua vontade a vosso respeito 
 em Cristo Jesus    Refrão 

EVANGELHO Lc 17, 11-19

«Prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a Samaria e a Galileia.
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Ao entrar numa povoação, 
vieram ao seu encontro dez leprosos.
Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós».
Ao vê-los, Jesus disse-lhes:
«Ide mostrar-vos aos sacerdotes».
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra.
Um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer.
Era um samaritano.
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Não foram dez os que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro?».
E disse ao homem:
«Levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou».
Palavra da salvação.

7

ALELUIA Jo 15, 11

Refrão:     Aleluia.   Repete-se

Anunciei-vos estas coisas – diz o Senhor –
para que a minha alegria esteja em vós 
 e a vossa alegria seja completa.  Refrão 
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EVANGELHO Jo 15, 9-17

«É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.
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8

ALELUIA                                                        

Refrão:     Aleluia.               Repete-se

Nós Vos louvamos, ó Deus; 
 nós Vos bendizemos, Senhor.
A santa Igreja anuncia por toda a terra
 a glória do vosso nome.   Refrão 

EVANGELHO Jo 16, 20-22

«Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Chorareis e lamentar-vos-eis,
enquanto o mundo se alegrará.
Estareis tristes,
mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria.
A mulher, quando está para ser mãe,
sente angústia, porque chegou a sua hora.
Mas depois que deu à luz um filho,
já não se lembra do sofrimento,
pela alegria de ter dado um homem ao mundo.
Também vós agora estais tristes;
mas Eu hei-de ver-vos de novo
e o vosso coração se alegrará
e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria».
Palavra da salvação.



IV

POR ALGUMAS NECESSIDADES 
PARTICULARES

1

PELO PERDÃO DOS PECADOS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Is 55, 6-9

«Converta-se ao Senhor, que é generoso em perdoar»

Leitura do Livro de Isaías
Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar,
invocai-O, enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho 
e o homem perverso os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele,
ao nosso Deus, que é generoso em perdoar.
Porque os meus pensamentos não são os vossos,
nem os vossos caminhos são os meus – oráculo do Senhor –.
Tanto quanto o céu está acima da terra,
assim os meus caminhos estão acima dos vossos
e acima dos vossos estão os meus pensamentos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.11-12 
 (R. 8a ou 10a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

     Ou: O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender
nem guarda ressentimento.

Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia
 para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.

LEITURA I   –   2 Ez 18, 21-23.30-32

«Convertei-vos e renunciai a todas as vossas culpas»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim fala o Senhor Deus:
«Se o pecador se arrepender de todas as faltas que cometeu,
se observar todos os meus mandamentos
e praticar o direito e a justiça,
certamente viverá e não morrerá.
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Não lhe serão lembrados os pecados que cometeu
e viverá por causa da justiça que praticou.
Será porventura a morte do pecador que Me agrada?
– diz o Senhor Deus –.
Não é antes que se converta dos seus maus caminhos e viva?
Por isso, casa de Israel,
Eu julgarei cada um segundo as suas acções
– diz o Senhor Deus –.
Convertei-vos e renunciai a todas as vossas iniquidades
e o pecado deixará de ser a vossa ruína.
Lançai para longe todos os vossos pecados 
e formai um coração novo e um espírito novo.
Porque havias de morrer, casa de Israel?
Eu não desejo a morte de ninguém – diz o Senhor Deus –.
Convertei-vos e vivereis».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14 e 17 
 (R. cf. 3a)

Refrão: Tende compaixão de nós, Senhor, 
 porque somos pecadores.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia,
 apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.
Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós,
e fiz o mal diante dos vossos olhos.
Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
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Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca cantará o vosso louvor.

LEITURA I   –   3 Joel 2, 12-18

«Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos»

Leitura da Profecia de Joel
Diz agora o Senhor:
«Convertei-vos a Mim de todo o coração,
com jejuns, lágrimas e lamentações.
Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos.
Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus,
porque Ele é clemente e compassivo, 
paciente e misericordioso,
pronto a desistir dos castigos que promete.
Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles,
deixando atrás de Si uma bênção,
para oferenda e libação ao Senhor, vosso Deus?
Tocai a trombeta em Sião,
ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada.
Reuni o povo, convocai a assembleia,
congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças.
Saia o esposo do seu aposento
e a esposa do seu tálamo.
Entre o vestíbulo e o altar,
chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo:
‘Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo
e não entregueis a vossa herança à ignomínia
e ao escárnio das nações.
Porque diriam entre os povos:
Onde está o seu Deus?’».
O Senhor encheu-Se de zelo pela sua terra
e teve compaixão do seu povo. 
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.11-12 
 (R. 8a ou 10a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

     Ou: O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender
nem guarda ressentimento.

Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia
 para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
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LEITURA I   –   4 Jonas 3, 1-10

«Os habitantes de Nínive converteram-se do seu mau caminho»

Leitura da Profecia de Jonas
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos:
«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi».
Jonas levantou-se e foi a Nínive,
conforme a palavra do Senhor.
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus;
levava três dias a atravessar.
Jonas entrou na cidade
e caminhou durante um dia, apregoando:
«Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída».
Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus,
proclamaram um jejum
e revestiram-se de sacos, desde o maior ao mais pequeno.
Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive,
ele ergueu-se do trono e tirou o manto,
cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza.
Depois foi proclamado em Nínive
um decreto do rei e dos seus ministros, que dizia:
«Os homens e os animais, os bois e as ovelhas,
não provem alimento, não pastem nem bebam água.
Os homens e os animais revistam-se de sacos
e clamem a Deus com vigor;
afaste-se cada um do seu mau caminho
e das violências que tenha praticado.
Quem sabe? Talvez Deus reconsidere e desista,
acalmando o ardor da sua ira,
de modo que não pereçamos».
Quando Deus viu as suas obras
e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara
e não o executou.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 129 (130), 1-2.3-4.5-6.7b-8 
 (R. 3)

Refrão: Se olhais para os nossos pecados,
 Senhor, quem poderá salvar-se?

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

Se tiverdes em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão,
para Vos servirmos com reverência.

Eu confio no Senhor,
a minha alma espera na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.

Mais que as sentinelas pela aurora,
Israel espera pelo Senhor,
porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.

Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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LEITURA II

LEITURA II   –   1 Rom 6, 2-14

«Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós, que morremos para o pecado,
como poderíamos ainda viver no pecado?
Não sabeis que todos os que fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte?
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo
pela semelhança da sua morte,
também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. 
Bem sabemos que o nosso homem velho 
foi crucificado com Cristo,
para que fosse destruído o corpo do pecado
e não mais fôssemos escravos dele.
Quem morreu, está livre do pecado.
Se morremos com Cristo,
acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer;
a morte já não tem domínio sobre Ele.
Porque na morte que sofreu,
Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre;
mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também,
considerai-vos mortos para o pecado
e vivos para Deus, em Cristo Jesus.
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Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal,
obedecendo aos seus desejos.
Não ofereçais os vossos membros
como arma da injustiça ao serviço do pecado;
mas oferecei-vos a Deus,
como homens que revivem de entre  os mortos,
e oferecei os vossos membros
como armas da justiça ao serviço de Deus.
E o pecado não vos dominará,
porque não estais sob o regime da Lei,
mas sob o regime da graça.
Palavra do Senhor.

LEITURA II   –   2 1 Jo 1, 5 – 2, 2

«O sangue de Jesus Cristo purifica-nos do pecado»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo
e vos anunciamos:
Deus é luz e n’Ele não há trevas.
Se dissermos que estamos em comunhão com Ele
e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se caminharmos na luz,
como Ele vive na luz,
estamos em comunhão uns com os outros
e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo,
para nos perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda a maldade.
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Se dissermos que não pecamos,
fazemos d’Ele um mentiroso
e a sua palavra não está em nós.
Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis.
Mas se alguém pecar,
nós temos Jesus Cristo, o Justo,
como advogado junto do Pai.
Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados,
e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA cf. Ap 1, 5ab                     

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Jesus Cristo, a Testemunha fiel, 
 o Primogénito dos mortos,
amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados, 
 pelo seu sangue.         Refrão
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EVANGELHO Mt 9, 1-8

«Glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus subiu para um barco,
atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum.
Apresentaram-Lhe então um paralítico 
que jazia numa enxerga.
Ao ver a fé daquela gente,
Jesus disse ao paralítico:
«Filho, tem confiança; 
os teus pecados estão perdoados».
Alguns escribas disseram para consigo:
«Este homem está a blasfemar».
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse:
«Porque pensais mal em vossos corações?
Na verdade, que é mais fácil:
dizer: ‘Os teus pecados estão perdoados’,
ou dizer: ‘Levanta-te e anda’?
Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem
tem na terra o poder de perdoar os pecados,
‘Levanta-te – disse Ele ao paralítico  –
toma a tua enxerga e vai para casa’.
O homem levantou-se e foi para casa.
Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temor
e glorificava a Deus
por ter dado tal poder aos homens.
Palavra da salvação.
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2

ALELUIA Mc 1, 15                            

Refrão: Aleluia        Repete-se

Está próximo o reino de Deus;
arrependei-vos e acreditai no Evangelho.  Refrão

EVANGELHO Mc 1, 1-8.14-15

«Arrependei-vos e acreditai no Evangelho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Está escrito no profeta Isaías:
«Vou enviar à tua frente o meu mensageiro,
que preparará o teu caminho.
Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas’».
Apareceu João Baptista no deserto
a proclamar um baptismo de penitência 
para remissão dos pecados.
Acorria a ele toda a gente da região da Judeia
e todos os habitantes de Jerusalém
e eram baptizados por ele no rio Jordão,
confessando os seus pecados.
João vestia-se de pêlos de camelo,
com um cinto de cabedal em volta dos rins,
e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
E, na sua pregação, dizia:
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu,
diante do qual eu não sou digno de me inclinar
para desatar as correias das suas sandálias.
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Eu baptizo-vos na água,
mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo».
Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA cf. Ap 1, 5ab                     

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Jesus Cristo, a Testemunha fiel, 
 o Primogénito dos mortos,
amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados, 
 pelo seu sangue.         Refrão

EVANGELHO Lc 7, 36-50

«São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
um fariseu convidou Jesus para comer com ele.
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
Então, uma mulher  – uma pecadora que vivia na cidade – 

ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro com perfume;
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito,
banhava-Lhe os pés com as lágrimas
e enxugava-lhos com os cabelos,
beijava-os e ungia-os com o perfume.
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Ao ver isto,
o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta,
saberia que a mulher que O toca é uma pecadora».      
Jesus tomou a palavra e disse-lhe:
«Simão, tenho uma coisa a dizer-te».
Ele respondeu: «Fala, Mestre».
Jesus continuou:
«Certo credor tinha dois devedores:
um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos.
Qual deles ficará mais seu amigo?».
Respondeu Simão:
«Aquele  – suponho eu –  a quem mais perdoou».
Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem».
E voltando-Se para a mulher, disse a Simão:
«Vês esta mulher?
Entrei em tua casa 
e não Me deste água para os pés;
mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas
e enxugou-os com os cabelos.
Não Me deste o ósculo;
mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés.
Não Me derramaste óleo na cabeça;
mas ela ungiu-Me os pés com perfume.
Por isso te digo:
São-lhe perdoados os seus muitos pecados,
porque muito amou;
mas aquele a quem pouco se perdoa, 
pouco ama».
Depois disse à mulher:
«Os teus pecados estão perdoados».
Então os convivas começaram a dizer entre si:
«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?».
Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA Ez 33, 11

Refrão: Aleluia.   Repete-se    

Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor,
mas que se converta e viva.       Refrão

EVANGELHO Lc 15, 1-3.11-32

«Tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque o teu irmão estava morto e voltou à vida»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao pai:
‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’.
O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante
e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta.
Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região
e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra,
que o mandou para os seus campos guardar porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
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Então, caindo em si, disse:
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão
e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
Disse-lhe o filho:
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos:
‘Trazei depressa a túnica mais bela e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
Comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’.
E começou a festa.
Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo.
O servo respondeu-lhe:
‘O teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque chegou são e salvo’.
Ele ficou ressentido e não queria entrar.
Então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
‘Há tantos anos que te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e  nunca me deste um cabrito 
para fazer uma festa com os meus amigos.



894 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo’.
Disse-lhe o pai:
‘Filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu.
Mas  tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque o teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA Mc 1, 15                            

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Está próximo o reino de Deus;
arrependei-vos e acreditai no Evangelho.  Refrão

EVANGELHO Lc 24, 46-48

Jesus envia os apóstolos
a pregar o arrependimento para remissão dos pecados

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia,
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois as testemunhas de todas estas coisas».
Palavra da salvação.
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PARA PEDIR A VIRTUDE DA CARIDADE
PARA PROMOVER A CONCÓRDIA

PELOS PARENTES E AMIGOS

LEITURA I

LEITURA I   –   1 Rom 12, 3-13

«Possuímos dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

Irmãos:
Em virtude da graça que me foi concedida,
digo a todos e a cada um de vós:
ninguém tenha de si mesmo uma opinião superior à que deve ter,
mas uma opinião moderada,
cada um conforme o grau de fé que Deus lhe concedeu.
Nós temos muitos membros num só corpo
e nem todos os membros têm a mesma função.
Assim também, nós que somos muitos,
formamos em Cristo um só corpo
e somos membros uns dos outros.
Mas possuímos dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada.
Quem tem o dom da profecia,
comunique-o em harmonia com a fé;
quem tem o dom do ministério,
exerça as funções do ministério;
quem tem o dom do ensino, ensine;
quem tem o dom de exortar, exorte;
quem tem o dom de repartir, faça-o com simplicidade;
quem preside, faça-o com zelo;
quem exerce misericórdia, faça-o com alegria.
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Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a caridade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 
 (R. cf. 3c) 

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
 somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.
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LEITURA I   –   2 1 Cor 12, 31 __ 13, 13                                         

«Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados.
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver caridade, 
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu possua a plenitude da fé, 
a ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou.
Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver caridade, de nada me aproveita.
A caridade é paciente, a caridade é benigna;
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa;
não é inconveniente, não procura o próprio interesse;
não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça, 
mas alegra-se com a verdade;
tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta.
O dom da profecia acabará, 
o dom das línguas há-de cessar,
a ciência desaparecerá;
mas a caridade não acaba nunca.
De maneira imperfeita conhecemos, 
de maneira imperfeita profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
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Quando eu era criança, falava como criança, 
sentia como criança e pensava como criança.
Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil.
Agora vemos como num espelho e de maneira confusa,
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de maneira imperfeita;
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 7-8.9.11-12 
 (R. cf. 9c)

Refrão: O Senhor anuncia a paz ao seu povo.

Não voltareis a dar-nos a vida,
para que em Vós se alegre o vosso povo?
Mostrai-nos a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.

Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz
ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.
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LEITURA I   –   3 1 Jo 3, 14-18

«Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Nós sabemos que passámos da morte para a vida,
porque amamos os nossos irmãos.
Quem não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida
e vós sabeis que nenhum homicida
tem a vida eterna permanecendo em si.
Nisto conhecemos o amor:
Ele deu a sua vida por nós
e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos.
Se alguém possui bens deste mundo
e, ao ver o seu irmão passar necessidade,
lhe fecha o coração,
como pode estar nele o amor de Deus?
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 7-8.9.11-12 
 (R. cf. 9c)

Refrão: O Senhor anuncia a paz ao seu povo.

Não voltareis a dar-nos a vida,
para que em Vós se alegre o vosso povo?
Mostrai-nos a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.

Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz
ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
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Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Salmo 132 (133), 1

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!    Refrão
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EVANGELHO Mt 18, 15-20

«Onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós.
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.
Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão fique resolvida
pela palavra de duas ou três testemunhas.
Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;
e se também não der ouvidos à Igreja,
considera-o como um pagão ou um publicano.
Em verdade vos digo:
Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;
e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.
Digo-vos ainda:
Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Jo 15, 12

Refrão: Aleluia        Repete-se

É este o meu mandamento:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.
              Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 12-17

«É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.

3

PELA FAMÍLIA

Podem utilizar-se as leituras da Missa da Sagrada Família de Jesus, Maria e 
José: Leccionário Dominical.

ou as leituras da Missa Pelos parentes e amigos: atrás, pp. 895



4

PELOS INIMIGOS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I   –   1 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23

«O Senhor entregou-te nas minhas mãos,
mas eu não quis  atentar contra ti»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias,
Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho
e desceu ao deserto de Zif 
com três mil homens escolhidos de Israel,
para irem em busca de David no deserto.
David e Abisaí penetraram de noite no meio das tropas:
Saul estava deitado a dormir no acampamento,
com a lança cravada na terra à sua cabeceira;
Abner e a sua gente dormia à volta dele.
Então Abisaí disse a David:
«Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo.
Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança
e não terei de o atingir segunda vez».
Mas David respondeu a Abisaí:
«Não o mates.
Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor
e ficar impune?».
David levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil
e os dois foram-se embora.
Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou.
Todos dormiam, por causa do sono profundo
que o Senhor tinha feito cair sobre eles.
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David passou ao lado oposto
e ficou ao longe, no cimo do monte,
de sorte que uma grande distância os separava.
Então David exclamou:
«Aqui está a lança do rei.
Um dos servos  venha buscá-la.
O Senhor retribuirá a cada um
segundo a sua justiça e fidelidade.
Ele entregou-te hoje nas minhas mãos
e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8 e 10.11-12
 (R. 8a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades;
salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade;
não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
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LEITURA I   –   2 Is 50, 4-9a

«Não desviei o meu rosto dos que Me insultavam»

Leitura do Livro de Isaías
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo,
para que eu saiba dizer uma palavra de alento
aos que andam abatidos.
Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos,
para eu escutar, como escutam os discípulos.
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos
e eu não resisti nem recuei um passo.
Apresentei as costas àqueles que me batiam
e a face aos que me arrancavam a barba;
não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam.
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio,
e por isso não fiquei envergonhado;
tornei o meu rosto duro como pedra,
e sei que não ficarei desiludido.
O meu advogado está perto de mim.
Pretende alguém instaurar-me um processo?
Compareçamos juntos.
Quem é o meu adversário? Que se apresente!
O Senhor Deus vem em meu auxílio.
Quem ousará condenar-me?
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 85 (86), 1-2.3-4.5-6.14.17 
 (R. 6b) 

Refrão: Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica.

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me,
porque sou pobre e desvalido.
Defendei a minha vida, pois Vos sou fiel,
salvai o vosso servo que em Vós confia, meu Deus.
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Tende piedade de mim, Senhor,
que a Vós clamo todo o dia.
Alegrai a alma do vosso servo,
porque a Vós, Senhor, elevo a minha alma.

Vós, Senhor, sois bom e indulgente,
cheio de misericórdia para com todos os que Vos invocam.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
atendei a voz da minha súplica. 

Meu Deus, os soberbos levantam-se contra mim,
a multidão furiosa atenta contra a minha vida
e não Vos tem presente diante dos olhos.

Dai-me um sinal da vossa benevolência,
para que os meus inimigos, cheios de vergonha,
vejam que Vós me socorrestes
e me consolastes, Senhor.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I Actos 7, 55-60

«Senhor, não lhes atribuas este pecado»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Estêvão, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no Céu,
viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita
e exclamou:
«Vejo o Céu aberto
e o Filho do homem de pé à direita de Deus».
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Então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos;
depois atiraram-se todos contra ele,
empurraram-no para fora da cidade 
e começaram a apedrejá-lo.
As testemunhas colocaram os mantos
aos pés de um jovem chamado Saulo.
Enquanto o apedrejavam, 
Estêvão orava, dizendo:
«Senhor Jesus, recebe o meu espírito».
Depois ajoelhou-se e bradou com voz forte:
«Senhor, não lhes atribuas este pecado».
Dito isto, expirou.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 85 (86), 1-2.3-4.5-6.14.17 
 (R. 6b) 

Refrão: Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica.

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me,
porque sou pobre e desvalido.
Defendei a minha vida, pois Vos sou fiel,
salvai o vosso servo que em Vós confia, meu Deus.

Tende piedade de mim, Senhor,
que a Vós clamo todo o dia.
Alegrai a alma do vosso servo,
porque a Vós, Senhor, elevo a minha alma.

Vós, Senhor, sois bom e indulgente,
cheio de misericórdia
 para com todos os que Vos invocam.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
atendei a voz da minha súplica. 
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Meu Deus, os soberbos levantam-se contra mim,
a multidão furiosa atenta contra a minha vida
e não Vos tem presente diante dos olhos.

Dai-me um sinal da vossa benevolência,
para que os meus inimigos, cheios de vergonha,
vejam que Vós me socorrestes
e me consolastes, Senhor.

LEITURA II

LEITURA II Col 3, 12-15

«Reine em vossos corações a paz de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 5, 9                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.  Refrão

EVANGELHO Mt 5, 38-48

«Eu digo-vos: Não resistais ao homem mau»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas. 
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Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, 
como o vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA Jo 13, 34

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.  Refrão

EVANGELHO Lc 6, 27-38

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais:
Amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam.
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Abençoai os que vos amaldiçoam,
orai por aqueles que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir
e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam, 
fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam, 
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa
e sereis filhos do Altíssimo,
que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos,  
como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros
será usada também convosco».
Palavra da salvação.



5

PARA PEDIR A GRAÇA
DUMA BOA MORTE

LEITURA I

LEITURA I Is 25, 6-10a

«Destruirá a morte para sempre»

Leitura do Livro de Isaías
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 monte, 
há-de tirar o véu que cobria todos os povos,
o pano que envolvia todas as nações;
Ele destruirá a morte para sempre.
O Senhor Deus enxugará 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 rejubilemos, porque nos salvou.
A mão do Senhor pousará sobre este monte».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31), 2 e 6.8bc-9.15-16.17 e 25 
 (R. Lc 23, 46)

Refrão: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito.

Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.

Porque vistes a minha miséria
e conhecestes as angústias da minha alma,
não me entregastes nas mãos dos meus adversários,
mas pusestes os meus pés em caminho largo.

Eu confio no Senhor:
Disse: «Vós sois o meu Deus,
 nas vossas mãos está o meu destino».
Livrai-me das mãos dos meus inimigos
e de quantos me perseguem.

Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.
Tende coragem e animai-vos,
vós todos que esperais no Senhor.
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LEITURA II

LEITURA II Rom 14, 7-9.10c-12

«Quer vivamos, quer morramos, 
pertencemos ao Senhor»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nenhum de nós vive para si mesmo
e nenhum de nós morre para si mesmo.
Se vivemos, vivemos para o Senhor,
e se morremos, morremos para o Senhor.
Portanto, quer vivamos quer morramos,
pertencemos ao Senhor.
Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou
para ser o Senhor dos mortos e dos vivos.
Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus,
como está escrito:
«Por minha vida, diz o Senhor,
todo o joelho se dobrará diante de Mim
e toda a língua dará glória a Deus».
Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações 
propostas na p. 48.

1

ALELUIA Mt 24, 42a.44

Refrão: Aleluia.  Repete-se

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

EVANGELHO                                           Mt 25, 1-13

«Aí vem o Esposo: ide ao seu encontro»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
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.
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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.

2

ALELUIA Lc 21, 36                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo,
para poderdes apresentar-vos
 diante do Filho do homem.
     Refrão
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EVANGELHO Lc 12, 35-40

«Estai vós também preparados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens 
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Ap 2, 10c                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Sê fiel até à morte, diz o Senhor,
e dar-te-ei a coroa da vida.
               Refrão



918 MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS

EVANGELHO Lc 21, 34-36

«Vigiai e orai em todo o tempo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende cuidado convosco,
não suceda que os vossos corações se tornem pesados
com a intemperança, a embriaguês e as preocupações da vida
e esse dia não vos surpreenda subitamente
como uma armadilha;
porque ele atingirá todos os que habitam sobre a face da terra.
Portanto, vigiai e orai em todo o tempo,
para que possais livrar-vos de tudo isto que está para acontecer
e comparecer sem temor diante do Filho do homem».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA Jo 13, 1                          

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Sabendo Jesus que chegara a sua hora
 de passar deste mundo para o Pai,
Ele, que amava os seus que estavam no mundo,
 amou-os até ao fim.         Refrão



919PARA PEDIR A GRAÇA DE UMA BOA MORTE

EVANGELHO Lc 23, 39-46

«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
um dos malfeitores que tinham sido crucificados com Jesus
insultava-O, dizendo:
«Não és Tu o Messias?
Salva-Te a Ti mesmo e a nós também».
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
«Não temes a Deus,
tu que sofres o mesmo suplício?
Quanto a nós, fez-se justiça,
pois recebemos o castigo das nossas más acções.
Mas Ele nada praticou de condenável».
E acrescentou:
«Jesus, lembra-Te de mim, 
quando vieres com a tua realeza».
Jesus respondeu-lhe:
«Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».
Era já quase meio-dia,
quando as trevas cobriram toda a terra,
até às três horas da tarde,
porque o sol se tinha eclipsado.
O véu do templo rasgou-se ao meio.
E Jesus exclamou com voz forte:
«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito».
Dito isto, expirou.
Palavra da salvação.


