M I S SAS V O T I VAS

A Leitura I no Tempo Pascal utiliza-se quando a Missa votiva se pode celebrar,
segundo as normas da Instrução Geral do Missal Romano.

1
SANTÍSSIMA TRINDADE
Utilizam-se as leituras da solenidade da Santíssima Trindade: Lecc. Dominical, ano A, pp. 359-361; ano B, pp. 395-398; ano C, pp. 411-413.

2
MISTÉRIO DA SANTA CRUZ
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Ex 12, 1-8.11-14

Preceitos sobre a ceia pascal

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
o Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egipto:
«Este mês será para vós o princípio dos meses;
fareis dele o primeiro mês do ano.
Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe:
No dia dez deste mês,
procure cada qual um cordeiro por família,
uma rês por cada casa.
Se a família for pequena demais para comer um cordeiro,
junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas,
tendo em conta o que cada um pode comer.

924

missas votivas

Tomareis um animal sem defeito,
macho e de um ano de idade.
Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito.
Deveis conservá-lo até ao dia catorze desse mês.
Então, toda a assembleia da comunidade de Israel
o imolará ao cair da tarde.
Recolherão depois o seu sangue,
que será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta
das casas em que o comerem.
E comerão a carne nessa mesma noite;
comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas.
Quando o comerdes,
tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão.
Comereis a toda a pressa: é a Páscoa do Senhor.
Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egipto
e hei-de ferir de morte, na terra do Egipto,
todos os primogénitos, desde os homens até aos animais.
Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egipto,
Eu, o Senhor.
O sangue será para vós um sinal, nas casas em que estiverdes:
ao ver o sangue, passarei adiante
e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador,
quando Eu ferir a terra do Egipto.
Esse dia será para vós uma data memorável,
que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor.
Festejá-lo-eis de geração em geração,
como instituição perpétua».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 (118), 16ab-18.19-21.22-24 (R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Ou: Aleluia.

mistério da santa cruz
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A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver,
para anunciar as obras do Senhor.
Com dureza me castigou o Senhor,
mas não me deixou morrer.
Abri-me as portas da justiça:
entrarei para dar graças ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor:
os justos entrarão por ela.
Eu Vos darei graças porque me ouvistes
e fostes o meu salvador.
A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

LEITURA I – 2

Sab 2, 1a.12-22

«Condenemo-lo à morte infame»

Leitura do Livro da Sabedoria
Dizem os ímpios, pensando erradamente:
«Armemos ciladas ao justo,
porque nos incomoda e se opõe às nossas obras.
Censura-nos as transgressões da Lei
e repreende-nos as faltas de educação.
Declara ter o conhecimento de Deus
e chama-se a si mesmo filho do Senhor.
Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos
e até a sua vista nos é insuportável.
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missas votivas

A sua vida não é como a dos outros
e os seus caminhos são muito diferentes.
Somos considerados por ele como escória
e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura.
Proclama feliz a morte dos justos
e gloria-se de ter a Deus como pai.
Vejamos se as suas palavras são verdadeiras,
observemos o que sucede na sua morte.
Porque se o justo é filho de Deus,
Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários.
Provemo-lo com ultrajes e torturas,
para conhecermos a sua mansidão
e apreciarmos a sua paciência.
Condenemo-lo à morte infame,
porque, segundo diz, Alguém virá socorrê-lo».
Assim pensam os ímpios,
mas enganam-se, porque a sua malícia os cega.
Ignoram os segredos de Deus
e não esperam que a santidade seja premiada,
nem acreditam que haja recompensa para as almas puras.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24
(R. 2a ou Mt 26, 42)

Refrão: Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?
Ou: Meu Pai, seja feita a vossa vontade.
Todos os que me vêem escarnecem de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça:
«Confiou no Senhor, Ele que o livre,
Ele que o salve, se é seu amigo».
Matilhas de cães me rodearam,
cercou-me um bando de malfeitores.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
posso contar todos os meus ossos.
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Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica.
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me.
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.

LEITURA I – 3

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.
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missas votivas

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 30 (31), 2 e 6.12-13.15-16.17 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.
Tornei-me o escárnio dos meus inimigos,
o desprezo dos meus vizinhos
e o terror dos meus conhecidos:
todos evitam passar por mim.
Esqueceram-me como se fosse um morto,
tornei-me como um objecto abandonado.
Eu, porém, 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 I – 4

Is 52, 13 __ 53, 12

«Foi trespassado por causa das nossas culpas»

Leitura do Livro de Isaías
Vede como vai prosperar o meu servo:
subirá, elevar-se-á, será exaltado.
Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto
– tão desfigurado estava o seu rosto
que tinha perdido toda a aparência de um ser humano –
assim se hão-de encher de assombro muitas nações
e, diante dele, os reis ficarão calados,
porque hão-de ver o que nunca lhes tinham contado
e observar o que nunca tinham ouvido.
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.
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes,
cada qual seguia o seu caminho.
E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente
e não abriu a boca.
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Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi eliminado por sentença iníqua,
mas, quem se preocupa com a sua sorte?
Foi arrancado da terra dos vivos
e ferido de morte pelos pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios
e um túmulo no meio de malfeitores,
embora não tivesse cometido injustiça
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento.
Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício 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.
Por isso, Eu lhe darei as multidões como prémio
e terá parte nos despojos no meio dos poderosos;
porque ele próprio entregou a sua vida à morte
e foi contado entre os malfeitores,
tomou sobre si as culpas das multidões
e intercedeu pelos pecadores.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 68 (69), 8-10.15-16.17-19.31 e 33-34 (R. 14 c)

Refrão: Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor.
Por Vós tenho suportado afrontas,
cobrindo-se meu rosto de confusão.
Tornei-me um estranho para os meus irmãos,
um desconhecido para a minha família.
Devorou-me o zelo da vossa casa
e recaíram sobre mim os insultos contra Vós.

931

mistério da santa cruz

Tirai-me do lamaçal, para que não me afunde,
livrai-me dos que me odeiam
e do abismo das águas.
Não me cubram as ondas,
nem me arraste a voragem,
não se feche sobre mim a boca do abismo.
Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça,
voltai-Vos para mim pela vossa grande misericórdia.
Não Vos escondais do vosso servo,
respondei-me depressa, porque estou atribulado.
Aproximai-Vos de mim e salvai-me,
libertai-me dos meus inimigos.
Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.
Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos.

LEITURA I – 5

Zac 12, 10-11; 13, 6-7

«Voltarão os olhos para aquele a quem trespassaram» (Jo 19, 37)

Leitura da Profecia de Zacarias
Eis o que diz o Senhor:
«Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém
derramarei um espírito de piedade e de súplica.
Ao olhar para Mim, a quem trespassaram,
lamentar-se-ão como se lamenta um filho único,
chorarão como se chora o primogénito.
Naquele dia, haverá grande pranto em Jerusalém,
como houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido.
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Se lhe perguntarem:
‘Que feridas são essas nas tuas mãos?’,
ele responderá:
‘São ferimentos que recebi em casa dos meus amigos’.
Levanta-te, espada, contra o meu pastor
e contra o homem da minha intimidade
– diz o Senhor do Universo –.
Fere o pastor, dispersem-se as ovelhas do rebanho
e voltarei a mão contra os pequenos».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 68 (69), 8-10.15-16.17-19.31 e 33-34
(R. 14 c)

Refrão: Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor.
Por Vós tenho suportado afrontas,
cobrindo-se meu rosto de confusão.
Tornei-me um estranho para os meus irmãos,
um desconhecido para a minha família.
Devorou-me o zelo da vossa casa
e recaíram sobre mim os insultos contra Vós.
Tirai-me do lamaçal, para que não me afunde,
livrai-me dos que me odeiam
e do abismo das águas.
Não me cubram as ondas,
nem me arraste a voragem,
não se feche sobre mim a boca do abismo.
Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça,
voltai-Vos para mim pela vossa grande misericórdia.
Não Vos escondais do vosso servo,
respondei-me depressa, porque estou atribulado.
Aproximai-Vos de mim e salvai-me,
libertai-me dos meus inimigos.
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Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.
Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 10, 34-43

«Eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz.
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
«Na verdade,
eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável.
Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio,
porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém;
e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz.
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Deus ressuscitou-O ao terceiro dia
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,
a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos.
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho:
quem acredita n’Ele
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 54 (55), 5-6.13.14-15.17-18.23
(R. 23a)

Refrão: Confia ao Senhor os teus cuidados e Ele te ajudará.
Ou: Aleluia.
Aperta-se-me no peito o coração,
um pavor de morte cai sobre mim.
Assaltam-me o receio e o temor,
o terror apodera-se de mim.
Se o ultraje viesse de um inimigo,
eu poderia suportá-lo;
se a agressão partisse de quem me odeia,
talvez dele me escondesse.
Mas és tu, meu companheiro,
meu familiar e meu amigo,
com quem vivia em doce intimidade
e nas festas frequentava a casa de Deus.
Eu, porém, invoco a Deus
e o Senhor me salvará.
De tarde, de manhã e ao meio-dia solto lamentos
e gemidos,
mas Ele ouvirá a minha voz.
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Confia ao Senhor os teus cuidados
e Ele te ajudará,
porque não permitirá que o justo
vacile para sempre.

LEITURA I – 2

Actos 13, 26-33

«Deus cumpriu a sua promessa, ressuscitando Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
disse Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia:
«Irmãos,
descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus,
a nós foi dirigida esta palavra da salvação.
Na verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes
não quiseram reconhecer Jesus,
mas, condenando-O, cumpriram as palavras dos Profetas
que se lêem cada sábado.
Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte,
pediram a Pilatos que O mandasse matar.
Cumprindo tudo o que estava escrito acerca d’Ele,
desceram-no da cruz e depuseram-n’O no sepulcro.
Mas Deus ressuscitou-O dos mortos
e Ele apareceu durante muitos dias
àqueles que tinham subido com Ele da Galileia a Jerusalém
e são agora suas testemunhas diante do povo.
Nós vos anunciamos a boa nova
de que a promessa feita a nossos pais,
Deus a cumpriu para nós, seus filhos,
ressuscitando Jesus,
como está escrito no salmo segundo:
‘Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 (118), 5-7.10-12.13-15ab
(R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Ou: Aleluia.
Na tribulação invoquei o Senhor:
Ele ouviu-me e pôs-me a salvo.
O Senhor é por mim, nada temo:
que poderão fazer-me os homens?
O Senhor está comigo e ajuda-me:
não olharei aos meus inimigos.
Cercaram-me todos os povos
e aniquilei-os em nome do Senhor.
Rodearam-me e cercaram-me
e em nome do Senhor os aniquilei.
Cercaram-me como vespas,
crepitavam como fogo em silvas
e aniquilei-os em nome do Senhor.
Empurraram-me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu salvador.
Há gritos de júbilo e de vitória
nas tendas dos justos.
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LEITURA I – 3

937

Ap 1, 5-8

«O Primogénito dos mortos,
que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado»

Leitura do Apocalipse de São João
A graça e a paz vos sejam dadas
por Jesus Cristo, a Testemunha fiel,
o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra.
Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou do pecado
e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai,
a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen.
Ei-l’O que vem entre as nuvens
e todos os olhos O verão,
também aqueles que O trespassaram:
por causa d’Ele hão-de lamentar-se todas as tribos da terra.
Sim. Amen.
«Eu sou o Alfa e o Ómega,
– diz o Senhor Deus –
Aquele que é, que era e que há-de vir,
o Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 (118), 5-7.10-12.13-15
(R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Ou: Aleluia.
Na tribulação invoquei o Senhor:
Ele ouviu-me e pôs-me a salvo.
O Senhor é por mim, nada temo:
que poderão fazer-me os homens?
O Senhor está comigo e ajuda-me:
não olharei aos meus inimigos.
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Cercaram-me todos os povos
e aniquilei-os em nome do Senhor.
Rodearam-me e cercaram-me
e em nome do Senhor os aniquilei.
Cercaram-me como vespas,
crepitavam como fogo em silvas
e aniquilei-os em nome do Senhor.
Empurraram-me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu salvador.
Há gritos de júbilo e de vitória
nas tendas dos justos.

LEITURA I – 4

Ap 5, 6-12

«Resgatastes para Deus, com o vosso sangue»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João,
vi, entre o trono e os quatro Seres Vivos e os Anciãos,
um Cordeiro de pé, que parecia ter sido imolado.
Tinha sete chifres e sete olhos,
que são os sete Espíritos de Deus,
enviados por toda a terra.
O Cordeiro foi receber o livro da mão direita
d’Aquele que estava sentado no trono.
Quando o Cordeiro recebeu o livro,
os quatro Seres Vivos e os vinte e quatro Anciãos
prostraram-se diante d’Ele,
cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de perfumes,
que são as orações dos santos.
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E cantavam um cântico novo, dizendo:
«Sois digno de receber o livro e de abrir os selos,
porque fostes imolado
e resgatastes para Deus, com o vosso sangue,
homens de toda a tribo, língua, povo e nação,
e fizestes deles, para o nosso Deus,
um reino de sacerdotes, que reinarão sobre a terra».
Depois ouvi a voz de muitos Anjos,
que estavam em volta do trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos.
Eram miríades de miríades e milhares de milhares,
que diziam em alta voz:
«Digno é o Cordeiro que foi imolado
de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força,
a honra, a glória e o louvor».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 (118), 5-7.10-12.13-15ab
(R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Ou: Aleluia.
Na tribulação invoquei o Senhor:
Ele ouviu-me e pôs-me a salvo.
O Senhor é por mim, nada temo:
que poderão fazer-me os homens?
O Senhor está comigo e ajuda-me:
não olharei aos meus inimigos.
Cercaram-me todos os povos
e aniquilei-os em nome do Senhor.
Rodearam-me e cercaram-me
e em nome do Senhor os aniquilei.
Cercaram-me como vespas,
crepitavam como fogo em silvas
e aniquilei-os em nome do Senhor.
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Empurraram-me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu salvador.
Há gritos de júbilo e de vitória
nas tendas dos justos.

LEITURA II
LEITURA II – 1

1 Cor 1, 18-25

«Nós pregamos Cristo crucificado»

Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
A linguagem da cruz é loucura
para aqueles que estão no caminho da perdição,
mas é poder de Deus
para aqueles que seguem o caminho da salvação, isto é, para nós.
Na verdade, assim está escrito:
«Hei-de arruinar a sabedoria dos sábios
e frustrar a inteligência dos inteligentes».
Onde está o sábio? Onde está o homem culto?
Onde está o que discute sobre as coisas deste mundo?
Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo?
Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria,
não reconheceu a Deus na sabedoria divina,
aprouve a Deus salvar os crentes
pela loucura da mensagem que pregamos.
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.
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Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus.
A loucura de Deus é mais sábia do que o homem
e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 2

«Ele é a nossa paz, que derrubou o muro da inimizade,
pela imolação do seu corpo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus,
vos aproximastes d’Ele, graças ao sangue de Cristo.
Cristo é, de facto, a nossa paz.
Foi Ele que fez de judeus e gregos um só povo
e derrubou o muro da inimizade que os separava,
anulando, pela imolação do seu corpo,
a Lei de Moisés com as suas prescrições e decretos.
E assim, de uns e outros,
Ele fez em Si próprio um só homem novo,
estabelecendo a paz.
Pela cruz reconciliou com Deus
uns e outros, reunidos num só Corpo,
levando em Si próprio a morte à inimizade.
Cristo veio anunciar a boa nova da paz,
paz para vós, que estáveis longe,
e paz para aqueles que estavam perto.
Por Ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai,
num só Espírito.
Palavra do Senhor.

Ef 2, 13-18
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LEITURA II – 3

Filip 2, 6-11

«Humilhou-Se a Si próprio;
por isso Deus O exaltou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
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.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

«Para conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos»

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.

Filip 3, 8-14
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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.

LEITURA II – 5

Hebr 5, 7-9

«Aprendeu a obediência
e tornou-se causa de salvação eterna»

Leitura da Epístola aos Hebreus
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.
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

Por causa do madeiro nos tornámos escravos
e pela santa cruz fomos libertos.
Seduziu-nos o fruto da árvore,
redimiu-nos o Filho de Deus.		
Refrão
Mc 8, 31-34

EVANGELHO

«O Filho do homem tem de sofrer muito»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus começou a ensinar aos discípulos
que o Filho do homem tinha de sofrer muito,
de ser rejeitado pelos anciãos,
pelos sumos sacerdotes e pelos escribas;
de ser morto e ressuscitar três dias depois.
E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas.
Então, Pedro tomou-O à parte e começou a contestá-l’O.
Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos,
repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás,
porque não compreendes as coisas de Deus,
mas só as dos homens».
E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes:
«Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me».
Palavra da salvação.
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2
Filip 2, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Cristo obedeceu até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
que está acima de todos os nomes.
										

Refrão

Mc 12, 1-12

EVANGELHO

«Apoderaram-se do seu filho querido,
mataram-no e lançaram-no fora da vinha»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus começou a falar em parábolas
aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos anciãos:
«Um homem plantou uma vinha.
Cercou-a com uma sebe, construiu um lagar e ergueu uma torre.
Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe.
Quando chegou o tempo,
enviou um servo aos vinhateiros
para receber deles uma parte dos frutos da vinha.
Os vinhateiros apoderaram-se do servo,
espancaram-no e mandaram-no sem nada.
Enviou-lhes de novo outro servo.
Também lhe bateram na cabeça e insultaram-no.
Enviou-lhes ainda outro, que eles mataram.
Enviou-lhes muitos mais
e eles espancaram uns e mataram outros.
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O homem tinha ainda alguém para enviar: o seu querido filho;
e enviou-o por último, dizendo consigo:
«Respeitarão o meu filho».
Mas aqueles vinhateiros disseram entre si:
«Este é o herdeiro.
Vamos matá-lo e a herança será nossa».
Apoderaram-se dele, mataram-no e lançaram-no fora da vinha.
Que fará então o dono da vinha?
Virá ele próprio para exterminar os vinhateiros
e entregará a outros a sua vinha.
Não lestes esta passagem da Escritura:
‘A pedra rejeitada pelos construtores
tornou-se pedra angular.
Isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’?».
Procuraram então prender Jesus,
pois compreenderam que tinha dito para eles a parábola.
Mas tiveram receio da multidão
e por isso deixaram-n’O e foram-se embora.
Palavra da salvação.

3
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
que pela vossa santa cruz remistes o mundo.
							
Refrão
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Lc 24, 35-48

EVANGELHO

«Vede as minhas mãos e os meus pés»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os discípulos de Emaús
contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
Enquanto diziam isto,
Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito.
Disse-lhes Jesus: «Porque estais perturbados
e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações?
Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo;
tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos,
como vedes que Eu tenho».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
E como eles, na sua alegria e admiração,
não queriam ainda acreditar,
perguntou-lhes: «Tendes aí alguma coisa para comer?».
Deram-Lhe uma posta de peixe assado,
que Ele tomou e começou a comer diante deles.
Depois disse-lhes: «Foram estas as palavras que vos dirigi,
quando ainda estava convosco:
‘Tem de se cumprir tudo 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: «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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4
Filip 2, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Cristo obedeceu até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
que está acima de todos os nomes. Refrão
Jo 12, 31-36a

EVANGELHO

«Quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado.
Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo.
E quando Eu for elevado da terra,
atrairei todos a Mim».
Falava deste modo,
para indicar de que morte ia morrer.
A multidão disse a Jesus:
«Nós sabemos, pela Lei,
que o Messias permanecerá para sempre.
Como podes dizer:
‘É preciso que o Filho do homem seja elevado da terra’?
Quem é esse Filho do homem?».
Jesus respondeu:
«A luz ainda estará no meio de vós por pouco tempo.
Caminhai enquanto tendes luz,
para que as trevas não vos surpreendam.
Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai.
Enquanto tendes a luz, acreditai na luz».
Palavra da salvação.

949

mistério da santa cruz

LEITURAS DA HISTÓRIA DA PAIXÃO DO SENHOR
1
Filip 2, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Cristo obedeceu até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
que está acima de todos os nomes. Refrão
Mc 14, 32-41

EVANGELHO

«A minha alma está numa tristeza de morte»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus e os seus discípulos
chegaram a uma propriedade chamada Getsémani
e Jesus disse-lhes:
«Ficai aqui, enquanto Eu vou orar».
Tomou consigo Pedro, Tiago e João
e começou a sentir pavor e angústia.
Disse-lhes então:
«A minha alma está numa tristeza de morte.
Ficai aqui e vigiai».
Adiantando-Se um pouco, caiu por terra
e orou para que, se fosse possível,
se afastasse d’Ele aquela hora.
Jesus dizia:
«Abba, Pai, tudo Te é possível:
afasta de Mim este cálice.
Contudo, não se faça o que Eu quero,
mas o que Tu queres».
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Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-os dormindo
e disse a Pedro:
«Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora?
Vigiai e orai, para não entrardes em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca».
Afastou-Se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras.
Voltou novamente e encontrou-os dormindo,
porque tinham os olhos pesados
e não sabiam que responder.
Jesus voltou pela terceira vez e disse-lhes:
«Dormi agora e descansai...
Chegou a hora:
o Filho do homem vai ser entregue às mãos dos pecadores».
Palavra da salvação.
2
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
que pela vossa santa cruz remistes o mundo.
										

Refrão
Mt 26, 47-56

EVANGELHO

«Viestes com espadas e varapaus para Me prender»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Ainda Jesus estava a falar,
quando chegou Judas, um dos Doze,
e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus,
enviada pelos príncipes dos sacerdotes
e pelos anciãos do povo.
O traidor tinha-lhes dado este sinal:
«Aquele que eu beijar, é esse mesmo. Prendei-O».
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Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-Lhe:
«Salve, Mestre!».
E beijou-O.
Jesus respondeu- lhe:
«Amigo, a que vieste?».
Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus
e prenderam-n’O.
Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada,
desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote,
cortando-lhe a orelha.
Jesus disse-lhe:
«Mete a tua espada na bainha,
pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada.
Pensas que não posso rogar a meu Pai
que ponha já ao meu dispor mais de doze legiões de Anjos?
Mas como se cumpririam as Escrituras,
segundo as quais assim tem de acontecer?».
Voltando-Se depois para a multidão, Jesus disse:
«Viestes com espadas e varapaus para Me prender
como se fosse um salteador!
Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar
e não Me prendestes.
Mas, tudo isto aconteceu
para se cumprirem as Escrituras dos profetas».
Então todos os discípulos O abandonaram e fugiram.
Palavra da salvação
3
Filip 2, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Cristo obedeceu até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
que está acima de todos os nomes. 			

Refrão
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Mc 14, 55-65

EVANGELHO

«Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
os príncipes dos sacerdotes e todo o Sinédrio
procuravam um testemunho contra Jesus
para Lhe dar a morte,
mas não o encontravam.
Muitos testemunhavam falsamente contra Ele,
mas os seus depoimentos não eram concordes.
Levantaram-se então alguns,
para proferir contra Ele este falso testemunho:
«Ouvimo-l’O dizer:
‘Destruirei este templo feito pelos homens
e em três dias construirei outro
que não será feito pelos homens’».
Mas nem assim o depoimento deles era concorde.
Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos
e perguntou a Jesus:
«Não respondes nada ao que eles depõem contra Ti?».
Mas Jesus continuava calado e nada respondeu.
O sumo sacerdote voltou a interrogá-l’O:
«És Tu o Messias, Filho do Deus Bendito?».
Jesus respondeu:
«Eu Sou. E vós vereis o Filho do homem
sentado à direita do Todo-poderoso
vir sobre as nuvens do céu».
O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse:
«Que necessidade temos ainda de testemunhas?
Ouvistes a blasfémia. Que vos parece?».
Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte.
Depois, alguns começaram a cuspir-Lhe,
a tapar-Lhe o rosto com um véu
e a dar-Lhe punhadas, dizendo: «Adivinha».
E os guardas davam-Lhe bofetadas.
Palavra da salvação.
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4
ALELUIA

Refrão: Aleluia.				

Repete-se

Por causa do madeiro nos tornámos escravos
e pela santa cruz fomos libertos.
Seduziu-nos o fruto da árvore,
redimiu-nos o Filho de Deus.		
Refrão

EVANGELHO

Mc 15, 1-15

«Então que hei-de fazer d’Aquele que chamais o Rei dos judeus?
Crucifica-O»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
logo de manhã,
os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho
com os anciãos e os escribas e todo o Sinédrio.
Depois de terem manietado Jesus,
foram entregá-l’O a Pilatos.
Pilatos perguntou-Lhe:
«Tu és o Rei dos judeus?».
Jesus respondeu:
«É como dizes».
E os príncipes dos sacerdotes
faziam muitas acusações contra Ele.
Pilatos interrogou-O de novo:
«Não respondes nada?
Vê de quantas coisas Te acusam».
Mas Jesus nada respondeu,
de modo que Pilatos estava admirado.
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Pela festa da Páscoa,
Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha.
Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurrectos
que numa revolta tinham cometido um assassínio.
A multidão, subindo,
começou a pedir o que era costume conceder-lhes.
Pilatos respondeu:
«Quereis que vos solte o Rei dos judeus?».
Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes
O tinham entregado por inveja.
Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão
a pedir que lhes soltasse antes Barrabás.
Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes:
«Então que hei-de fazer d’Aquele
que chamais o Rei dos judeus?».
Eles gritaram de novo: «Crucifica-O!».
Pilatos insistiu: «Que mal fez Ele?».
Mas eles gritaram ainda mais: «Crucifica-O!».
Então Pilatos, querendo contentar a multidão,
soltou-lhes Barrabás
e, depois de ter mandado açoitar Jesus,
entregou-O para ser crucificado.
Palavra da salvação.

5
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
que pela vossa santa cruz remistes o mundo.
							

Refrão
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Mc 15, 16-20

EVANGELHO

«Revestiram-n’O com um manto de púrpura
e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
os soldados levaram Jesus para dentro do palácio,
que era o pretório,
e convocaram toda a coorte.
Revestiram-n’O com um manto de púrpura
e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos
que haviam tecido.
Depois começaram a saudá-l’O:
«Salve, Rei dos judeus!».
Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe
e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele.
Depois de O terem escarnecido,
tiraram-Lhe o manto de púrpura
e vestiram-Lhe as suas roupas.
Em seguida levaram-n’O dali para O crucificarem.
Palavra da salvação.

6
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
que pela vossa santa cruz remistes o mundo.
								

Refrão
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Mt 27, 33-50

EVANGELHO

«Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Quando os soldados chegaram com Jesus
a lugar chamado Gólgota,
que quer dizer lugar do Calvário,
deram-Lhe a beber vinho misturado com fel.
Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber.
Depois de O terem crucificado,
repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte,
e ficaram ali sentados a guardá-l’O.
Por cima da sua cabeça puseram um letreiro,
indicando a causa da sua condenação:
«Este é Jesus, o Rei dos judeus».
Foram crucificados com Ele dois salteadores,
um à direita e outro à esquerda.
Os que passavam insultavam-n’O
e abanavam a cabeça, dizendo:
«Tu que destruías o templo e o reedificavas em três dias,
salva-Te a Ti mesmo;
se és Filho de Deus, desce da cruz».
Os príncipes dos sacerdotes,
juntamente com os escribas e os anciãos,
também troçavam d’Ele, dizendo:
«Salvou os outros e não pode salvar-Se a Si mesmo!
Se é o Rei de Israel,
desça agora da cruz e acreditaremos n’Ele.
Confiou em Deus:
Ele que O livre agora, se O ama,
porque disse: ‘Eu sou Filho de Deus’».
Até os salteadores crucificados com Ele O insultavam.
Desde o meio-dia até às três horas da tarde,
as trevas envolveram toda a terra.
E, pelas três horas da tarde,
Jesus clamou com voz forte:
«Eli, Eli, lemá sabactáni?», que quer dizer:
«Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?».
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Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram:
«Está a chamar por Elias».
Um deles correu a tomar uma esponja,
embebeu-a em vinagre,
pô-la na ponta duma cana e deu-Lhe a beber.
Mas os outros disseram:
«Deixa lá. Vejamos se Elias vem salvá-l’O».
E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou.
Palavra da salvação.

7
ALELUIA

Refrão: Aleluia.				

Repete-se

Por causa do madeiro nos tornámos escravos
e pela santa cruz fomos libertos.
Seduziu-nos o fruto da árvore,
redimiu-nos o Filho de Deus.		
Refrão
Lc 23, 33-34.39-46

EVANGELHO

«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Quando os soldados chegaram com Jesus
ao lugar chamado Calvário,
crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores,
um à direita e outro à esquerda.
Jesus dizia:
«Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem».
Depois deitaram sortes,
para repartirem entre si as vestes de Jesus.
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Um dos malfeitores que tinham sido crucificados
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.

8
ALELUIA

Refrão: Aleluia.				

Repete-se

Por causa do madeiro nos tornámos escravos
e pela santa cruz fomos libertos.
Seduziu-nos o fruto da árvore,
redimiu-nos o Filho de Deus.		
Refrão

959

mistério da santa cruz

Jo 19, 28-37

EVANGELHO

«Trespassou-Lhe o lado com uma lança
e saiu sangue e água»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Sabendo Jesus que tudo estava consumado
e para que se cumprisse a Escritura,
Jesus disse:
«Tenho sede».
Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre
e levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:
«Tudo está consumado».
E, inclinando a cabeça, expirou.
Por ser a Preparação,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado,
– era um grande dia aquele sábado –
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura:
«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram».
Palavra da salvação.
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9
Filip 2, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Cristo obedeceu até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
que está acima de todos os nomes.
									
Refrão

EVANGELHO

Mc 15, 33-39; 16, 1-6

«Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?»
«Jesus de Nazaré, o Crucificado, ressuscitou»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
quando chegou o meio-dia,
as trevas envolveram toda a terra até às três horas da tarde.
E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte:
«Eloí, Eloí, lemá sabactáni?».
que quer dizer:
«Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?».
Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram:
«Está a chamar por Elias».
Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre
e, pondo-a na ponta duma cana, deu-Lhe a beber e disse:
«Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali».
Então Jesus, soltando um grande brado, expirou.
O véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo.
O centurião que estava em frente de Jesus,
ao vê-l’O expirar daquela maneira, exclamou:
«Na verdade, este homem era Filho de Deus».

mistério da santa cruz

Depois de passar o sábado,
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé
compraram aromas para irem embalsamar Jesus.
E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo,
chegaram ao sepulcro ao nascer do sol.
Diziam umas às outras:
«Quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro?».
Mas, olhando, viram que a pedra já fora revolvida;
e era muito grande.
Entrando no sepulcro,
viram um jovem sentado do lado direito,
vestido com uma túnica branca,
e ficaram assustadas.
Mas ele disse-lhes: «Não vos assusteis.
Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?
Ressuscitou: não está aqui.
Vede o lugar onde O tinham depositado».
Palavra da salvação.
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3
SANTÍSSIMA EUCARISTIA
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Gen 14, 18-20

«Ofereceu pão e vinho»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
Era sacerdote do Deus Altíssimo
e abençoou Abraão, dizendo:
«Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
criador do céu e da terra.
Bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou nas tuas mãos os teus inimigos».
E Abraão deu-lhe a dízima de tudo.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 109 (110), 1.2.3.4 (R. 4bc)

Refrão: Jesus Cristo,
eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedec,
ofereceu pão e vinho.
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.
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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».

LEITURA I – 2

Ex 12, 21-27

«Ao ver o sangue, o Senhor passará adiante da porta»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés mandou chamar todos os anciãos de Israel e disse-lhes:
«Escolhei uma rês do rebanho por cada família
e imolai a Páscoa.
Depois tomai um ramo de hissope,
mergulhai-o no sangue recolhido numa bacia
e aspergi com esse sangue a padieira e os dois umbrais da porta.
Nenhum de vós saia fora da porta da sua casa até de manhã.
O Senhor passará para ferir o Egipto.
Mas, ao ver o sangue na padieira e nos dois umbrais da porta,
passará adiante da porta
e não deixará que o Exterminador entre nas vossas casas
para vos ferir.
Guardareis esta lei como obrigação perpétua
para vós e para os vossos filhos.
Quando entrardes na terra que o Senhor vai dar-vos,
como prometeu,
observareis este rito sagrado.
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E quando os vossos filhos vos perguntarem:
‘Que significa esta cerimónia?’,
respondereis:
‘É o sacrifício da Páscoa do Senhor:
Ele passou diante das casas dos filhos de Israel,
quando feriu o Egipto,
e poupou as nossas casas’».
Então o povo inclinou-se e prostrou-se em terra.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 (116), 12-13.15-16.17-18
(R. cf. 1 Cor 10, 16)

Refrão: O cálice de bênção é comunhão no Sangue de Cristo.
Ou: Aleluia.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.
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LEITURA I – 3

965

Ex 16, 2-4.12-15

«Eu farei que chova para vós pão do céu»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
toda a comunidade dos filhos de Israel
começou a murmurar no deserto contra Moisés e Aarão.
Disseram-lhes os filhos de Israel:
«Antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egipto,
quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne
e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto,
para deixar morrer à fome toda esta multidão».
Então o Senhor disse a Moisés:
«Vou fazer que chova para vós pão do céu.
O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia.
Vou assim pô-lo à prova,
para ver se segue ou não a minha lei.
Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel.
Vai dizer-lhes:
‘Ao cair da noite comereis carne
e de manhã saciar-vos-eis de pão.
Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’».
Nessa tarde apareceram codornizes,
que cobriram o acampamento,
e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho
em volta do acampamento.
Quando essa camada de orvalho se evaporou,
apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa,
fina como a geada sobre a terra.
Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros:
«Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?»,
pois não sabiam o que era.
Disse-lhes então Moisés:
«É o pão que o Senhor vos dá em alimento».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 77 (78), 3 e 4a e 7ab. 23-24. 25 e 54
(R. 24b)

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do Céu.
O que ouvimos e aprendemos
e os nossos pais nos contaram
não o ocultaremos a seus filhos,
para que ponham em Deus a sua confiança
e não esqueçam as obras do Senhor.
Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu;
para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.
O homem comeu o pão dos fortes!
Mandou-lhes comida com abundância
e introduziu-os na sua terra santa,
na montanha que a sua direita conquistou.

LEITURA I – 4

«Este é o sangue da aliança que o Senhor estabeleceu convosco»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés veio comunicar ao povo
todas as palavras do Senhor e todas as suas leis.
O povo inteiro respondeu numa só voz:
«Faremos tudo o que o Senhor ordenou».
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor.
No dia seguinte, levantou-se muito cedo,
construiu um altar no sopé do monte
e ergueu doze pedras pelas doze tribos de Israel.

Ex 24, 3-8
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Depois mandou que alguns jovens israelitas
oferecessem holocaustos e imolassem novilhos,
como sacrifícios pacíficos ao Senhor.
Moisés recolheu metade do sangue, deitou-o em vasilhas
e derramou a outra metade sobre o altar.
Depois, tomou o Livro da Aliança
e leu-o em voz alta ao povo, que respondeu:
«Faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos».
Então, Moisés tomou o sangue
e aspergiu com ele o povo, dizendo:
«Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco,
mediante todas estas palavras».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 (116), 12-13.15-16.17-18
(R. 1 Cor 10, 16)

Refrão: O cálice de bênção é comunhão no sangue de Cristo.
Ou: Aleluia.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.
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LEITURA I – 5

Deut 8, 2-3.14b-16a

«Deu-te o alimento, que nem tu nem os teus pais tinham conhecido»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Recorda-te de todo o caminho
que o Senhor teu Deus te fez percorrer
durante quarenta anos no deserto,
para te atribular e pôr à prova,
a fim de conhecer o íntimo do teu coração
e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos.
Atribulou-te e fez-te passar fome,
mas deu-te a comer o maná que não conhecias
nem teus pais haviam conhecido,
para te fazer compreender que o homem não vive só de pão,
mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.
Não te esqueças do Senhor teu Deus,
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.
Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer água para ti
e, no deserto, te deu a comer o maná,
que teus pais não tinham conhecido».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144 (145), 10-11.15-16.17-18 (R. cf. 16)

Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos
e saciais a nossa fome.
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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Todos têm os olhos postos em Vós,
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.

LEITURA I – 6

1 Reis 19, 4-8

«Fortalecido com aquele alimento,
caminhou até ao monte de Deus»

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 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.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 77 (78), 3 e 4a e 7ab. 23-24. 25 e 54
(R. 24b)

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do Céu.
O que ouvimos e aprendemos
e os nossos pais nos contaram
não o ocultaremos a seus filhos,
para que ponham em Deus a sua confiança
e não esqueçam as obras do Senhor.
Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu;
para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.
O homem comeu o pão dos fortes!
Mandou-lhes comida com abundância
e introduziu-os na sua terra santa,
na montanha que a sua direita conquistou.
LEITURA I – 7

Prov 9, 1-6

«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei»

Leitura do Livro dos Provérbios
A Sabedoria edificou a sua casa e levantou sete colunas.
Abateu os seus animais,
preparou o vinho e pôs a mesa.
Enviou as suas servas
a proclamar nos pontos mais altos da cidade:
«Quem é inexperiente venha por aqui».
E aos insensatos ela diz:
«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei.
Deixai a insensatez e vivereis;
segui o caminho da prudência».
Palavra do Senhor.
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Salmo 147, 12-13.14-15.19-20
(R. Jo 6, 58c)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Quem comer deste pão viverá eternamente.
Ou: Aleluia.
Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos.
Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.
Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
a nenhum outro manifestou os seus juízos.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 2, 42-47

«Eram assíduos à comunhão fraterna e à fracção do pão»

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

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

LEITURA I – 2

Actos 10, 34a.37-43

«Comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém;
e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz.
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,
a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos.
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho:
quem acredita n’Ele
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9
(R. 9a)

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
Ou: Aleluia.
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 o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

LEITURA I – 3

«Àquele que nos ama e nos libertou do pecado pelo seu sangue...»

Leitura do Apocalipse de São João
A graça e a paz vos sejam dadas
por Jesus Cristo, a Testemunha fiel,
o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra.

Ap 1, 5-8
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Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou do pecado
e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai,
a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen.
Ei-l’O que vem entre as nuvens
e todos os olhos O verão,
também aqueles que O trespassaram:
por causa d’Ele hão-de lamentar-se todas as tribos da terra.
Sim. Amen.
«Eu sou o Alfa e o Ómega – diz o Senhor Deus –
Aquele que é, que era e que há-de vir,
o Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab
(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».
«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 escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.
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LEITURA I – 4

Ap 7, 9-14

«Lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro»

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».
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.
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SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: O Senhor é meu pastor:
nada me faltará.
Ou: Aleluia.
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 II
LEITURA II – 1

1 Cor 10, 16-17

«Há um só pão, formamos um só corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Não é o cálice de bênção que abençoamos
a comunhão com o Sangue de Cristo?
Não é o pão que partimos
a comunhão com o Corpo de Cristo?
Visto que há um só pão,
nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 2

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.
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LEITURA II – 3

«O sangue de Cristo purificará a nossa consciência»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros.
Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito,
que não foi feito por mãos humanas,
nem pertence a este mundo,
e entrou de uma vez para sempre no Santuário.
Não derramou sangue de cabritos e novilhos,
mas o seu próprio Sangue,
e alcançou-nos uma redenção eterna.
Na verdade, se o sangue de cabritos e de toiros
e a cinza de vitela,
aspergidos sobre os que estão impuros,
os santificam em ordem à pureza legal,
quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno
Se ofereceu a Deus como vítima sem mancha,
purificará a nossa consciência das obras mortas,
para servirmos ao Deus vivo!
Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança,
para que, intervindo a sua morte
para remissão das transgressões
cometidas durante a primeira aliança,
os que são chamados
recebam a herança eterna prometida.
Palavra do Senhor.
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Hebr 9, 11-15
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LEITURA II – 4

Hebr 12, 18-19.22-24

«Aproximastes-vos de um sangue de aspersão
que fala com voz mais eloquente que a do sangue de Abel»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível,
como os filhos de Israel no monte Sinai:
o fogo ardente, a nuvem escura,
as trevas densas ou a tempestade,
o som da trombeta e aquela voz tão retumbante
que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais.
Vós aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste,
de muitos milhares de Anjos em reunião festiva,
de uma assembleia de primogénitos inscritos no Céu,
de Deus, juiz do universo,
dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição
e de Jesus, mediador da nova aliança,
e de um sangue de aspersão
que fala com voz mais eloquente
que a do sangue de Abel.
Palavra do Senhor

LEITURA II – 5

1 Pedro 1, 17-21

«Fostes resgatados pelo sangue precioso
de Cristo, Cordeiro sem mancha»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Se invocais como Pai
Aquele que, sem acepção de pessoas,
julga cada um segundo as suas obras,
vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo.
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Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis,
como prata e oiro,
que fostes resgatados da vã maneira de viver,
herdada dos vossos pais,
mas pelo sangue precioso de Cristo,
Cordeiro sem defeito e sem mancha,
predestinado antes da criação do mundo
e manifestado nos últimos tempos por vossa causa.
Por Ele acreditais em Deus,
que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória,
para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 6

1 Jo 5, 4-8

«São três que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem nasce de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Quem é o vencedor do mundo
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus?
Este é O que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo;
não só com a água, mas com a água e o sangue.
É o Espírito que dá testemunho,
porque o Espírito é a verdade.
São três que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue;
e os três estão de acordo.
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
Jo 6, 56

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
diz o Senhor,
permanece em Mim e Eu nele.				
Refrão
Mc 14, 12-16.22-26

EVANGELHO

«Isto é o meu Corpo. Este é o meu Sangue»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
No primeiro dia dos Ázimos,
em que se imolava o cordeiro pascal,
os discípulos perguntaram a Jesus:
«Onde queres que façamos os preparativos
para comer a Páscoa?».
Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes:
«Ide à cidade.
Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água.
Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa:
«O Mestre pergunta: Onde está a sala,
em que hei-de comer a Páscoa com os meus discípulos?».
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Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior,
alcatifada e pronta.
Preparai-nos lá o que é preciso».
Os discípulos partiram e foram à cidade.
Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito
e prepararam a Páscoa.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
recitou a bênção e partiu-o,
deu-o aos discípulos e disse:
«Tomai: isto é o meu Corpo».
Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho.
E todos beberam dele.
Disse Jesus:
«Este é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança,
derramado pela multidão dos homens.
Em verdade vos digo:
Não voltarei a beber do fruto da videira,
até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus».
Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras.
Palavra da salvação.

2

Ap 5, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Sois digno, Senhor,
de receber o livro e abrir as suas páginas,
porque fostes imolado
e nos remistes para Deus com o vosso sangue.
									
Refrão
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Mc 15, 16-20

EVANGELHO

«Revestiram-n’O com um manto de púrpura
e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
os soldados levaram Jesus para dentro do palácio,
que era o pretório,
e convocaram toda a coorte.
Revestiram-n’O com um manto de púrpura
e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos
que haviam tecido.
Depois começaram a saudá-l’O:
«Salve, Rei dos judeus!».
Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe
e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele.
Depois de O terem escarnecido,
tiraram-Lhe o manto de púrpura
e vestiram-Lhe as suas roupas.
Em seguida levaram-n’O dali para O crucificarem.
Palavra da salvação.

3
Jo 6, 51

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor:
Quem comer deste pão viverá eternamente. Refrão
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Lc 9, 11b-17

EVANGELHO

«Comeram e ficaram saciados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus
e a curar aqueles que necessitavam.
O dia começava a declinar.
Então os Doze aproximaram-se e disseram-Lhe:
«Manda embora a multidão
para ir procurar pousada e alimento
às aldeias e casais mais próximos,
pois aqui estamos num local deserto».
Disse-lhes Jesus:
«Dai-lhes vós de comer».
Mas eles responderam:
«Não temos senão cinco pães e dois peixes...
Só se formos nós mesmos
comprar comida para todo este povo».
Eram de facto uns cinco mil homens.
Disse Jesus aos discípulos:
«Mandai-os sentar por grupos de cinquenta».
Assim fizeram e todos se sentaram.
Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu
e pronunciou sobre eles a bênção.
Depois partiu-os e deu-os aos discípulos,
para eles os distribuírem pela multidão.
Todos comeram e ficaram saciados;
e ainda recolheram doze cestos dos pedaços que sobraram.
Palavra da salvação.
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4
cf. Ap 1, 5ab

ALELUIA

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

Lc 22, 39-44

EVANGELHO

«O suor tornou-se-Lhe como grossas gotas de sangue,
que caíam na terra»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus 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.
Entrando em angústia, orava mais instantemente
e o suor tornou-se-Lhe como grossas gotas de sangue,
que caíam na terra.
Palavra da salvação.
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5
Jo 6, 56

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
diz o Senhor,
permanece em Mim e Eu nele.				
Refrão
EVANGELHO

Forma longa

Lc 24, 13-35

«Reconheceram-n’O ao partir o pão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Dois dos discípulos de Jesus
iam a caminho duma povoação chamada Emaús,
que ficava a sessenta estádios de Jerusalém.
Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.
Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem.
Ele perguntou-lhes:
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?».
Pararam muito tristes
e um deles, chamado Cléofas, respondeu:
«Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou nestes dias!».
E Ele perguntou: «Que foi?».
Responderam-Lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré,
profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo;
e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes
O entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel.
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu.
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É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos sobressaltaram:
foram de madrugada ao sepulcro,
não encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos
a anunciar que Ele estava vivo.
Alguns dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as mulheres tinham dito.
Mas a Ele não O viram».
Então Jesus disse-lhes:
«Homens sem inteligência e lentos de espírito
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram!
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?».
Depois, começando por Moisés
e passando pelos Profetas,
explicou-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de seguir para diante.
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O.
Mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
quando Ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras?».
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles,
que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão».
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como O tinham reconhecido ao partir o pão.
Palavra da salvação.
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EVANGELHO

Forma breve

Lc 24, 13-16.28-35

«Reconheceram-n’O ao partir o pão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Dois dos discípulos de Jesus
iam a caminho duma povoação chamada Emaús,
que ficava a sessenta estádios de Jerusalém.
Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de seguir para diante.
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O.
Mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
quando Ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras?».
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles,
que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão».
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como O tinham reconhecido ao partir o pão.
Palavra da salvação.
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6
Jo 6, 57

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
										

Refrão
Jo 6, 1-15

EVANGELHO

«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia,
também chamado de Tiberíades.
Seguia-O numerosa multidão,
por ver os milagres que Ele realizava nos doentes.
Jesus subiu a um monte e sentou-Se aí com os seus discípulos.
Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus.
Erguendo os olhos
e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro,
Jesus disse a Filipe:
«Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?».
Dizia isto para o experimentar,
pois Ele bem sabia o que ia fazer.
Respondeu-Lhe Filipe:
«Duzentos denários de pão não chegam
para dar um bocadinho a cada um».
Disse-Lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro:
«Está aqui um rapazito que tem cinco pães de cevada
e dois peixes.
Mas que é isso para tanta gente?».
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Jesus respondeu: «Mandai-os sentar».
Havia muita erva naquele lugar
e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil.
Então, Jesus tomou os pães, deu graças
e distribuiu-os aos que estavam sentados,
fazendo o mesmo com os peixes;
e comeram quanto quiseram.
Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos:
«Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca».
Recolheram-nos e encheram doze cestos
com os bocados dos cinco pães de cevada
que sobraram aos que tinham comido.
Quando viram o milagre que Jesus fizera,
aqueles homens começaram a dizer:
«Este é, na verdade, o Profeta que estava para vir ao mundo».
Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-l’O para O fazerem rei,
retirou-Se novamente, sozinho, para o monte.
Palavra da salvação.

7
Jo 6, 51

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor:
Quem comer deste pão viverá eternamente.		
							

Refrão
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Jo 6, 24-35

EVANGELHO

«Quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
quando a multidão viu
que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago,
subiram todos para as barcas
e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus.
Ao encontrá-l’O no outro lado do mar, disseram-Lhe:
«Mestre, quando chegaste aqui?».
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
vós procurais-Me, não porque vistes milagres,
mas porque comestes dos pães e ficastes saciados.
Trabalhai, não tanto pela comida que se perde,
mas pelo alimento que dura até à vida eterna
e que o Filho do homem vos dará.
A Ele é que o Pai, o próprio Deus,
marcou com o seu selo».
Disseram-Lhe então:
«Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?».
Respondeu-lhes Jesus:
«A obra de Deus
consiste em acreditar n’Aquele que Ele enviou».
Disseram-Lhe eles:
«Que milagres fazes Tu,
para que nós vejamos e acreditemos em Ti?
Que obra realizas?
No deserto os nossos pais comeram o maná,
conforme está escrito:
‘Deu-lhes a comer um pão que veio do céu’».
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu;
meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do Céu.
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O pão de Deus é o que desce do Céu
para dar a vida ao mundo».
Disseram-Lhe eles:
«Senhor, dá-nos sempre desse pão».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu sou o pão da vida:
quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede».
Palavra da salvação.

8
Jo 6, 51

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor:
Quem comer deste pão viverá eternamente. Refrão
Jo 6, 41-51

EVANGELHO

«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
os judeus murmuravam de Jesus, por Ele ter dito:
«Eu sou o pão que desceu do Céu».
E diziam: «Não é Ele Jesus, o filho de José?
Não conhecemos o seu pai e a sua mãe?
Como é que Ele diz agora: ‘Eu desci do Céu’?».
Jesus respondeu-lhes:
«Não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a Mim,
se o Pai, que Me enviou, não o trouxer;
e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.
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Está escrito no livro dos Profetas:
‘Serão todos instruídos por Deus’.
Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino
vem a Mim.
Não porque alguém tenha visto o Pai;
só Aquele que vem de junto de Deus viu o Pai.
Em verdade, em verdade vos digo:
Quem acredita tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida.
No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram.
Mas este pão é o que desce do Céu
para que não morra quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo».
Palavra da salvação.

9
Jo 6, 56

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
diz o Senhor,
permanece em Mim e Eu nele.				
Refrão
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Jo 6, 51-58

EVANGELHO

«A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo».
Os judeus discutiam entre si:
«Como pode Ele dar-nos a sua carne a comer?».
E Jesus disse-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se não comerdes a carne do Filho do homem
e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia.
A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em Mim e Eu nele.
Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
Este é o pão que desceu do Céu;
não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram:
quem comer deste pão viverá eternamente».
Palavra da salvação.
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10
Ap 5, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Sois digno, Senhor,
de receber o livro e abrir as suas páginas,
porque fostes imolado
e nos remistes para Deus com o vosso sangue.
											
Refrão
Jo 19, 31-37

EVANGELHO

«Trespassou-Lhe o lado e saiu sangue e água»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Por ser a Preparação da Páscoa,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado
– era um grande dia aquele sábado –
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura:
«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram».
Palavra da salvação.
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11
cf. Ap 1, 5ab

ALELUIA

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

Jo 21, 1-14

EVANGELHO

«Jesus tomou o pão e deu-lho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus manifestou-Se novamente aos discípulos
junto ao Mar de Tiberíades.
Manifestou-Se deste modo:
Estavam juntos Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo,
e Natanael, que era de Caná da Galileia.
Também estavam presentes os filhos de Zebedeu
e mais dois discípulos de Jesus.
Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar».
Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo».
Saíram de casa e subiram para o barco,
mas naquela noite não apanharam nada.
Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem,
mas os discípulos não sabiam que era Ele.
Disse-lhes então Jesus:
«Rapazes, tendes alguma coisa para comer?».
Eles responderam: «Não».
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Disse-lhes Jesus:
«Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis».
Eles lançaram a rede
e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes.
Então o discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro:
«É o Senhor».
Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor,
vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos,
que estavam distantes apenas uns duzentos côvados da margem,
vieram no barco, puxando a rede com os peixes.
Logo que saltaram em terra,
viram brasas acesas com peixe em cima, e pão.
Disse-lhes Jesus:
«Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora».
Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para terra,
cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes.
E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede.
Disse-lhes Jesus: «Vinde comer».
Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar:
«Quem és Tu?»:
bem sabiam que era o Senhor.
Então Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com o peixe.
Foi esta a terceira vez que Jesus Se manifestou aos discípulos,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Palavra da salvação.

4
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,
SUMO E ETERNO SACERDOTE
Is 52, 13 __ 53, 12

LEITURA I

«Foi trespassado por causa das nossas culpas»

Leitura do Livro de Isaías
Vede como vai prosperar o meu servo:
subirá, elevar-se-á, será exaltado.
Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto
– tão desfigurado estava o seu rosto
que tinha perdido toda a aparência de um ser humano –
assim se hão-de encher de assombro muitas nações
e, diante dele, os reis ficarão calados,
porque hão-de ver o que nunca lhes tinham contado
e observar o que nunca tinham ouvido.
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.
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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.
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes,
cada qual seguia o seu caminho.
E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente
e não abriu a boca.
Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi eliminado por sentença iníqua,
mas, quem se preocupa com a sua sorte?
Foi arrancado da terra dos vivos
e ferido de morte pelos pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios
e um túmulo no meio de malfeitores,
embora não tivesse cometido injustiça
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento.
Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício 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.
Por isso, Eu lhe darei as multidões como prémio
e terá parte nos despojos no meio dos poderosos;
porque ele próprio entregou a sua vida à morte
e foi contado entre os malfeitores,
tomou sobre si as culpas das multidões
e intercedeu pelos pecadores.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 39 (40), 8b-9a.11ab
(R. 8a.9a)

Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.
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.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa bondade e fidelidade.

Hebr 10, 12-23

LEITURA II

«Com uma única oblação,
tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Cristo, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício,
sentou-Se para sempre à direita de Deus,
esperando desde então que os seus inimigos
sejam postos como escabelo dos seus pés.
Porque, com uma única oblação,
Ele tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica.
O Espírito Santo também no-lo confirma,
porque, depois de ter declarado:
«Esta é a aliança que estabelecerei com eles,
depois daqueles dias»,
o Senhor acrescenta:
«Hei-de imprimir as minhas leis no seu coração
e gravá-las no seu espírito
e não Me recordarei mais dos seus pecados e iniquidades».
Ora, onde há remissão dos pecados,
já não há necessidade de oblação pelo pecado.
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Irmãos, tendo nós plena confiança de entrar no santuário
por meio do sangue de Jesus,
por este caminho novo e vivo
que Ele nos inaugurou através do véu,
isto é, o caminho da sua carne,
e tendo tão grande sacerdote à frente da casa de Deus,
aproximemo-nos de coração sincero, na plenitude da fé,
tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado na água pura.
Conservemos firmemente a esperança que professamos,
pois Aquele que fez a promessa é fiel.
Palavra do Senhor.
Salmo 39 (40), 8b-9a.9bc.11ab
(R. 8a.9a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.
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.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa bondade e fidelidade.
Is 42, 1

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu Espírito,
para que leve a justiça às nações.		

Refrão
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Lc 22, 14-20

EVANGELHO

«Fazei isto em memória de Mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Quando chegou a hora,
Jesus sentou-Se à mesa com os seus Apóstolos
e disse-lhes:
«Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa,
antes de padecer;
pois digo-vos que não tornarei a comê-la,
até que se realize plenamente no reino de Deus».
Então, tomando um cálice, deu graças e disse:
«Tomai e reparti entre vós,
pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira,
até que venha o reino de Deus».
Depois tomou o pão e, dando graças,
partiu-o e deu-lho, dizendo:
«Isto é o meu corpo entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue,
derramado por vós».
Palavra da salvação.

5
SANTÍSSIMO NOME DE JESUS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I

– 1

Ex 3, 11-15

«Eu sou ‘Aquele que sou’ :
Este é o meu nome para sempre»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés ouviu a voz do Senhor do meio da sarça ardente
e disse-Lhe:
«Quem sou eu para ir à presença do faraó
e tirar do Egipto os filhos de Israel?».
Deus respondeu:
«Eu estou contigo;
e este é o sinal de que fui Eu que te enviei:
Quando tirares o meu povo do Egipto,
adorareis a Deus neste monte».
Moisés disse a Deus:
«Vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhes:
‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’.
Mas se me perguntarem qual é o seu nome,
que hei-de responder-lhes?».
Deus disse a Moisés:
«Eu sou ‘Aquele que sou’».
E prosseguiu:
«Assim falarás aos filhos de Israel:
Aquele que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós».
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Deus disse ainda a Moisés:
«Assim falarás aos filhos de Israel:
‘O Senhor, Deus de vossos pais,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob,
enviou-me a vós’.
Este é o meu nome para sempre,
assim Me invocareis de geração em geração».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6
(R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Ou: Aleluia.
Louvai, 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?
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LEITURA I – 2

Sir 51, 11-17 (gr. 8-12)

«Louvarei continuamente o vosso nome»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Lembrei-me da vossa misericórdia, Senhor,
e das vossas obras de eras passadas,
porque livrais aqueles que esperam em Vós
e os salvais das mãos dos inimigos.
Fiz então subir da terra a minha prece,
pedi para ser libertado da morte
e invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor:
«Não me abandoneis nos dias da minha tribulação,
entregue sem amparo ao poder dos orgulhosos.
Louvarei continuamente o vosso nome,
cantar-Vos-ei um hino de acção de graças».
E a minha prece foi atendida:
Vós me salvastes da perdição
e me livrastes de todo o mal.
Por isso eu Vos louvarei e darei graças,
bendizendo o nome do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Is 12, 2.3-4bcd.5-6 (R. 4a)

Refrão: Agradecei ao Senhor,
invocai o seu nome.
Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha herança e o meu louvor,
Ele é a minha salvação.
Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.
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Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 3, 1-10

«Em nome de Jesus, levanta-te e anda»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro e João subiam ao templo
para a oração das três horas da tarde.
Trouxeram então um homem, coxo de nascença,
que colocavam todos os dias
à porta do templo, chamada Porta Formosa,
para pedir esmola aos que entravam.
Ao ver Pedro e João, que iam a entrar no templo,
pediu-lhes esmola.
Pedro, juntamente com João,
olhou fixamente para ele e disse-lhe:
«Olha para nós».
O coxo olhava atentamente para Pedro e João,
esperando receber deles alguma coisa.
Pedro disse-lhe:
«Não tenho ouro nem prata,
mas dou-te o que tenho:
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda».
E, tomando-lhe a mão direita, levantou-o.
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Nesse instante fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos,
levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar;
depois entrou com eles no templo,
caminhando, saltando e louvando a Deus.
Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus
e, sabendo que era aquele que costumava estar sentado,
a mendigar, à Porta Formosa do templo,
ficaram cheios de admiração e assombro
pelo que lhe tinha acontecido.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6
(R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Ou: Aleluia.
Louvai, 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?
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LEITURA I

– 2

Actos 4, 8-12

«Em nenhum outro nome podemos ser salvos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes:
«Chefes do povo e anciãos,
já que hoje somos interrogados
sobre um benefício feito a um enfermo
e o modo como ele foi curado,
ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel:
É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos,
é por Ele que este homem
se encontra perfeitamente curado na vossa presença.
Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes
e que veio a tornar-se pedra angular.
E em nenhum outro há salvação,
pois não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens,
pelo qual possamos ser salvos».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Is 12, 2.3 e 4bcd.5-6 (R. 4a)

Refrão: Agradecei ao Senhor,
invocai o seu nome.
Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha herança e o meu louvor,
Ele é a minha salvação.
Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.
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Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

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.
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.
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Is 12, 2.3 e 4bcd.5-6 (R. 4a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome.
Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha herança e o meu louvor,
Ele é a minha salvação.
Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.
Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.
LEITURA II
LEITURA II – 1

1 Cor 1, 1-3

«Com todos os que invocam, em qualquer lugar,
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo»

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Paulo, por vontade de Deus
escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus
e o irmão Sóstenes,
à Igreja de Deus que está em Corinto,
aos que foram santificados em Cristo Jesus,
chamados à santidade,
com todos os que invocam, em qualquer lugar,
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:
A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Filip 2, 6-11

«Deu-Lhe um nome que está acima de todos os nomes»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
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.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

Col 3, 12-17

«Fazei tudo em nome do Senhor Jesus»

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.
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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.

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
Dan 3, 52b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Bendito seja o vosso nome glorioso e santo,
digno de louvor e de glória para sempre. Refrão
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Mt 1, 18-25

EVANGELHO

«Dar-Lhe-ás o nome de Jesus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José,
antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.
Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamá-la,
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado,
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse:
«José, filho de David,
não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um Filho
e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados».
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara
por meio do Profeta, que diz:
«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’,
que quer dizer ‘Deus connosco’».
Quando despertou do sono,
José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara
e recebeu sua esposa.
Palavra da salvação.
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2
Dan 3, 52b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Bendito seja o vosso nome glorioso e santo,
digno de louvor e de glória para sempre.		

Refrão
Lc 2, 16-21

EVANGELHO

«Deram-Lhe o nome de Jesus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém
e encontraram Maria, José
e o Menino deitado na manjedoura.
Quando O viram,
começaram a contar o que lhes tinham anunciado
sobre aquele Menino.
E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.
Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias
para o Menino ser circuncidado,
deram-Lhe o nome de Jesus,
indicado pelo Anjo,
antes de ter sido concebido no seio materno.
Palavra da salvação.

1016

missas votivas

3
Salmo 95 (96), 2

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
anunciai dia a dia a sua salvação.		

Refrão

Jo 14, 6-14

EVANGELHO

«Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Eu a farei»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.
Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai.
Mas desde agora já O conheceis e já O vistes».
Disse-Lhe Filipe:
«Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta».
Respondeu-lhe Jesus:
«Há tanto tempo estou convosco
e não Me conheces, Filipe?
Quem Me vê, vê o Pai.
Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?
Não acreditas que Eu estou no Pai
e o Pai está em Mim?
As palavras que vos digo,
não as digo por Mim próprio,
mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras.
Acreditai-Me:
Eu estou no Pai e o Pai está em Mim.
Acreditai ao menos pelas minhas obras.

santíssimo nome de jesus

Em verdade, em verdade vos digo:
Quem acredita em Mim
fará também as obras que Eu faço
e fará obras ainda maiores,
porque Eu vou para o Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, Eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Eu a farei».
Palavra da salvação.
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6
PRECIOSÍSSIMO SANGUE
DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
LEITURA I

FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Ex 12, 21-27

«Ao ver o sangue, o Senhor passará adiante da porta»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés mandou chamar todos os anciãos de Israel e disse-lhes:
«Escolhei uma rês do rebanho por cada família
e imolai a Páscoa.
Depois tomai um ramo de hissope,
mergulhai-o no sangue recolhido numa bacia
e aspergi com esse sangue a padieira e os dois umbrais da porta.
Nenhum de vós saia fora da porta da sua casa até de manhã.
O Senhor passará para ferir o Egipto.
Mas, ao ver o sangue na padieira e nos dois umbrais da porta,
passará adiante da porta
e não deixará que o Exterminador entre nas vossas casas
para vos ferir.
Guardareis esta lei como obrigação perpétua
para vós e para os vossos filhos.
Quando entrardes na terra que o Senhor vai dar-vos,
como prometeu,
observareis este rito sagrado.
E quando os vossos filhos vos perguntarem:
‘Que significa esta cerimónia?’, respondereis:
‘É o sacrifício da Páscoa do Senhor:
Ele passou diante das casas dos filhos de Israel,
quando feriu o Egipto,
e poupou as nossas casas’».
Então o povo inclinou-se e prostrou-se em terra.
Palavra do Senhor.
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preciosíssimo sangue

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18
(R. cf. 1 Cor 10, 16)

Refrão: O cálice de bênção é comunhão no Sangue de Cristo.
Ou: Aleluia.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.

LEITURA I – 2

Ex 24, 3-8

«Este é o sangue da aliança que o Senhor estabeleceu convosco»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés veio comunicar ao povo
todas as palavras do Senhor e todas as suas leis.
O povo inteiro respondeu numa só voz:
«Faremos tudo o que o Senhor ordenou».
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor.
No dia seguinte, levantou-se muito cedo,
construiu um altar no sopé do monte
e ergueu doze pedras pelas doze tribos de Israel.
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missas votivas

Depois mandou que alguns jovens israelitas
oferecessem holocaustos e imolassem novilhos,
como sacrifícios pacíficos ao Senhor.
Moisés recolheu metade do sangue, deitou-o em vasilhas
e derramou a outra metade sobre o altar.
Depois, tomou o Livro da Aliança
e leu-o em voz alta ao povo, que respondeu:
«Faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos».
Então, Moisés tomou o sangue
e aspergiu com ele o povo, dizendo:
«Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco,
mediante todas estas palavras».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab
(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».
«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 escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.

preciosíssimo sangue

1021

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 3

Ap 1, 5-8

«Àquele que nos ama e nos libertou do pecado pelo seu sangue...»

Leitura do Apocalipse de São João
A graça e a paz vos sejam dadas
por Jesus Cristo, a Testemunha fiel,
o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra.
Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou do pecado
e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai,
a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen.
Ei-l’O que vem entre as nuvens
e todos os olhos O verão,
também aqueles que O trespassaram:
por causa d’Ele hão-de lamentar-se todas as tribos da terra.
Sim. Amen.
«Eu sou o Alfa e o Ómega – diz o Senhor Deus –
Aquele que é, que era e que há-de vir,
o Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab
(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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missas votivas

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 escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.

LEITURA I – 2

Ap 7, 9-14

«Lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro»

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».
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!».

preciosíssimo sangue
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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 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18
(R. cf. 1 Cor 10, 16)

Refrão: O cálice de bênção é comunhão no Sangue de Cristo.
Ou: Aleluia.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.

1024

missas votivas

LEITURA II

LEITURA II – 1

Hebr 9, 11-15

«Entrou de uma vez para sempre no Santuário com o seu próprio sangue»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros.
Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito,
que não foi feito por mãos humanas,
nem pertence a este mundo,
e entrou de uma vez para sempre no Santuário.
Não derramou sangue de cabritos e novilhos,
mas o seu próprio Sangue,
e alcançou-nos uma redenção eterna.
Na verdade, se o sangue de cabritos e de toiros
e a cinza de vitela,
aspergidos sobre os que estão impuros,
os santificam em ordem à pureza legal,
quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno
Se ofereceu a Deus como vítima sem mancha,
purificará a nossa consciência das obras mortas,
para servirmos ao Deus vivo!
Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança,
para que, intervindo a sua morte
para remissão das transgressões
cometidas durante a primeira aliança,
os que são chamados
recebam a herança eterna prometida.
Palavra do Senhor.
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preciosíssimo sangue

LEITURA II – 2

Hebr 12, 18-19.22-24

«Aproximastes-vos de um sangue de aspersão
que fala com voz mais eloquente que a do sangue de Abel»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível,
como os filhos de Israel no monte Sinai:
o fogo ardente, a nuvem escura,
as trevas densas ou a tempestade,
o som da trombeta e aquela voz tão retumbante
que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais.
Vós aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste,
de muitos milhares de Anjos em reunião festiva,
de uma assembleia de primogénitos inscritos no Céu,
de Deus, juiz do universo,
dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição
e de Jesus, mediador da nova aliança,
e de um sangue de aspersão
que fala com voz mais eloquente
que a do sangue de Abel.
Palavra do Senhor

LEITURA II – 3

1 Pedro 1, 17-21

«Fostes resgatados pelo sangue precioso
de Cristo, Cordeiro sem mancha»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Se invocais como Pai
Aquele que, sem acepção de pessoas,
julga cada um segundo as suas obras,
vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo.
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Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis,
como prata e oiro,
que fostes resgatados da vã maneira de viver,
herdada dos vossos pais,
mas pelo sangue precioso de Cristo,
Cordeiro sem defeito e sem mancha,
predestinado antes da criação do mundo
e manifestado nos últimos tempos por vossa causa.
Por Ele acreditais em Deus,
que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória,
para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

1 Jo 5, 4-8

«São três que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem nasce de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Quem é o vencedor do mundo
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus?
Este é O que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo;
não só com a água, mas com a água e o sangue.
É o Espírito que dá testemunho,
porque o Espírito é a verdade.
São três que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue;
e os três estão de acordo.
Palavra do Senhor.
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preciosíssimo sangue

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
cf. Ap 1, 5ab

ALELUIA

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
Mc 14, 12-16.22-26

EVANGELHO

«Isto é o meu Corpo. Este é o meu Sangue»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
No primeiro dia dos Ázimos,
em que se imolava o cordeiro pascal,
os discípulos perguntaram a Jesus:
«Onde queres que façamos os preparativos
para comer a Páscoa?».
Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes:
«Ide à cidade.
Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água.
Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa:
«O Mestre pergunta: Onde está a sala,
em que hei-de comer a Páscoa com os meus discípulos?».
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missas votivas

Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior,
alcatifada e pronta.
Preparai-nos lá o que é preciso».
Os discípulos partiram e foram à cidade.
Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito
e prepararam a Páscoa.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
recitou a bênção e partiu-o,
deu-o aos discípulos e disse:
«Tomai: isto é o meu Corpo».
Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho.
E todos beberam dele.
Disse Jesus:
«Este é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança,
derramado pela multidão dos homens.
Em verdade vos digo:
Não voltarei a beber do fruto da videira,
até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus».
Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras.
Palavra da salvação.

2
cf. Ap 1, 5ab

ALELUIA

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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Mc 15, 16-20

EVANGELHO

«Revestiram-n’O com um manto de púrpura
e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
os soldados levaram Jesus para dentro do palácio,
que era o pretório,
e convocaram toda a coorte.
Revestiram-n’O com um manto de púrpura
e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos
que haviam tecido.
Depois começaram a saudá-l’O:
«Salve, Rei dos judeus!».
Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe
e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele.
Depois de O terem escarnecido,
tiraram-Lhe o manto de púrpura
e vestiram-Lhe as suas roupas.
Em seguida levaram-n’O dali para O crucificarem.
Palavra da salvação.

3

Ap 5, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Sois digno, Senhor,
de receber o livro e abrir as suas páginas,
porque fostes imolado
e nos remistes para Deus com o vosso sangue.
								
Refrão
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Lc 22, 39-44

EVANGELHO

«O suor tornou-se-Lhe como grossas gotas de sangue,
que caíam na terra»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus 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.
Entrando em angústia, orava mais instantemente
e o suor tornou-se-Lhe como grossas gotas de sangue,
que caíam na terra.
Palavra da salvação.

4
Ap 5, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Sois digno, Senhor,
de receber o livro e abrir as suas páginas,
porque fostes imolado
e nos remistes para Deus com o vosso sangue.
								
Refrão
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Jo 19, 31-37

EVANGELHO

«Trespassou-Lhe o lado e saiu sangue e água»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Por ser a Preparação da Páscoa,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado
– era um grande dia aquele sábado –
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura:
«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram».
Palavra da salvação.

7
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Ex 34, 4b-6.8-9

«O Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai,
como o Senhor lhe ordenara,
levando nas mãos as tábuas de pedra.
O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés
e proclamou o nome do Senhor.
O Senhor passou diante de Moisés e proclamou:
«O Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo,
sem pressa para Se indignar
e cheio de misericórdia e fidelidade».
Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração.
Depois disse:
«Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos,
digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós.
É certo que se trata de um povo de dura cerviz,
mas Vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades
e fareis de nós a vossa herança».
Palavra do Senhor.
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sagrado coração de jesus

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 24 (25), 4-5ab.6-7bc.8-9.10 e 11
(R. 6a)

Refrão: Lembrai-Vos da vossa misericórdia, Senhor.
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.
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 – 2

Deut 7, 6-11

«O Senhor amou-vos e escolheu-vos»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus;
foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu, para seres o seu povo
entre todos os povos que estão sobre a face da terra.
Se o Senhor Se prendeu a vós e vos escolheu,
não foi por serdes o mais numeroso de todos os povos,
uma vez que sois o menor de todos eles.
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Mas foi porque o Senhor vos ama
e quer ser fiel ao juramento feito aos vossos pais,
que a sua mão poderosa vos fez sair
e vos libertou da casa da escravidão,
do poder do Faraó, rei do Egipto.
Reconhece, portanto,
que o Senhor teu Deus é o verdadeiro Deus,
um Deus leal, que por mil gerações
é fiel à sua aliança e à sua benevolência
para com aqueles que amam e observam os seus mandamentos.
Mas Ele pune directamente os seus inimigos,
fazendo-os perecer
e infligindo sem demora o castigo merecido
àquele que O odeia.
Guardarás, portanto, os mandamentos, leis e preceitos
que hoje te mando pôr em prática».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.11-12.18-19.20-21
(R. 5b)

Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra.
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
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sagrado coração de jesus

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor,
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.

LEITURA I – 3

Deut 10, 12-22

«O Senhor amou os vossos pais
e depois deles escolheu-vos a vós, seus descendentes»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Agora, Israel, que te pede o Senhor, teu Deus?
Que temas o Senhor, teu Deus,
e O sigas em todos os seus caminhos;
que ames e sirvas o Senhor, teu Deus,
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
observando os mandamentos e leis do Senhor
que hoje te confio para tua felicidade.
Ao Senhor, teu Deus, pertencem os céus e os céus dos céus,
a terra e tudo o que ela contém.
Mas foi só aos vossos pais que o Senhor dedicou o seu amor;
depois deles escolheu-vos a vós, seus descendentes,
de preferência a todos os povos,
como hoje se verifica.
Circuncidai o vosso coração e não sejais de dura cerviz,
porque 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.
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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.
É ao Senhor teu Deus que deves temer e servir,
é a Ele que hás-de seguir,
é pelo seu nome que hás-de jurar.
É a Ele que deves louvar, porque é o teu Deus,
que realizou por ti maravilhas e prodígios terríveis
que os teus olhos contemplaram.
Quando desceram ao Egipto,
os teus antepassados eram setenta pessoas;
e o Senhor, teu Deus, tornou-te agora numeroso
como as estrelas do céu».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 24 (25), 4-5ab.6-7bc.8-9.10 e 11
(R. 6a)

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

Is 49, 13-15

«Ainda que a mulher esquecesse o seu filho,
Eu nunca te esquecerei»

Leitura do Livro de Isaías
Rejubilai, ó céus; exulta, ó terra;
montes, soltai gritos de alegria,
porque o Senhor consola o seu povo
e tem compaixão dos seus pobres.
Sião dizia:
«O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-Se de mim».
Pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta
e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas?
Mas ainda que ela o esquecesse,
Eu nunca te esquecerei.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9
(R. 9a)

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
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.

1038

missas votivas

Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

LEITURA I – 5

Jer 31, 1-4

«Amei-te com amor eterno»

Leitura do Livro de Jeremias
«Naquele tempo – diz o Senhor –
serei o Deus de todas as tribos de Israel
e elas serão o meu povo».
Assim fala o Senhor:
«O povo que escapou à espada
foi favorecido no deserto:
Israel vai chegar ao seu repouso».
De longe o Senhor apareceu-lhe, dizendo:
«Amei-te com amor eterno;
por isso tive compaixão de ti.
Hei-de edificar-te novamente
e serás reconstruída, virgem de Israel.
Voltarás a adornar-te com os teus tamborins,
para tomar parte em danças festivas».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Is 12, 2.3 e 4bcd.5-6 (R. 3)

Refrão: Ireis com alegria às fontes da salvação.
Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha herança e o meu louvor,
Ele é a minha salvação.
Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.
Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

LEITURA I – 6

Ez 34, 11-16

«Eu apascentarei o meu rebanho, Eu o farei repousar»

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.
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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.
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 – 7

Os 11, 1.3-4.8c-9

«O meu coração agita-se dentro de mim»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Quando Israel era ainda criança, já Eu o amava;
do Egipto chamei o meu filho.
Eu ensinava Efraim a andar e trazia-o nos braços;
mas não compreenderam que era Eu quem cuidava deles.
Atraía-os com laços humanos, com vínculos de amor.
Tratava-os como quem pega um menino ao colo,
inclinava-Me para lhes dar de comer.
O meu coração agita-se dentro de Mim,
estremece de compaixão.
Não cederei ao ardor da minha ira,
nem voltarei a destruir Efraim.
Porque Eu sou Deus e não homem,
sou o Santo no meio de ti
e não venho para destruir».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 102 (103), 1-2.3-4.6-7.8 e 10
(R. 17)

Refrão: A bondade do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O amam.
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 faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.
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.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

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.

sagrado coração de jesus

SALMO RESPONSORIAL
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Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.11-12.18-19.20-21
(R. 5b ou Mt 11, 29b)

Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra.
Ou: Aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração.
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor,
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.
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LEITURA I – 2

Ap 5, 6-12

«Resgatastes-nos para Deus, com o vosso sangue»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João,
vi, entre o trono e os quatro Seres Vivos e os Anciãos,
um Cordeiro de pé, que parecia ter sido imolado.
Tinha sete chifres e sete olhos,
que são os sete Espíritos de Deus,
enviados por toda a terra.
O Cordeiro foi receber o livro da mão direita
d’Aquele que estava sentado no trono.
Quando o Cordeiro recebeu o livro,
os quatro Seres Vivos e os vinte e quatro Anciãos
prostraram-se diante d’Ele,
cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de perfumes,
que são as orações dos santos.
E cantavam um cântico novo, dizendo:
«Sois digno de receber o livro e de abrir os selos,
porque fostes imolado
e resgatastes para Deus, com o vosso sangue,
homens de toda a tribo, língua, povo e nação,
e fizestes deles, para o nosso Deus,
um reino de sacerdotes, que reinarão sobre a terra».
Depois ouvi a voz de muitos Anjos,
que estavam em volta do trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos.
Eram miríades de miríades e milhares de milhares,
que diziam em alta voz:
«Digno é o Cordeiro que foi imolado
de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força,
a honra, a glória e o louvor».
Palavra do Senhor.

sagrado coração de jesus

SALMO RESPONSORIAL
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Salmo 102 (103), 1-2.3-4.6-7.8 e 10
(R. 17)

Refrão: A bondade do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O amam.
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 faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.
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.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

Rom 5, 5-11

«O amor de Deus foi derramado em nossos corações»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
A esperança não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado.
Dificilmente alguém morre por um justo;
por um homem bom,
talvez alguém tivesse a coragem de morrer.
Mas Deus prova assim o seu amor para connosco:
Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores.
E agora, que fomos justificados pelo seu sangue,
com muito maior razão
seremos por Ele salvos da ira divina.
Se, na verdade, quando éramos inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
com muito maior razão, depois de reconciliados,
seremos salvos pela sua vida.
Mais ainda: também nos gloriamos em Deus,
por Nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem alcançámos agora a reconciliação.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Ef 1, 3-10

«Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
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.
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.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 3

Ef 3, 8-12

«Anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
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.
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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 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.

LEITURA II – 4

Ef 3, 14-19

«Conhecer o amor de Cristo,
que ultrapassa todo o conhecimento»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu dobro os joelhos diante do Pai,
de quem recebe o nome
toda a paternidade nos céus e na terra,
para que Se digne, segundo as riquezas da sua glória,
armar-vos poderosamente pelo seu Espírito,
para que se fortifique em vós o homem interior
e Cristo habite pela fé em vossos corações.
Assim, profundamente enraizados na caridade,
podereis compreender, com todos os santos,
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade
do amor de Cristo,
que ultrapassa todo o conhecimento,
e assim sejais totalmente saciados na plenitude de Deus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 5
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Filip 1, 8-11

«No coração de Cristo Jesus»

Início da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Deus é testemunha
de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus.
Por isso Lhe peço que a vossa caridade
cresça cada vez mais em ciência e discernimento,
para que possais distinguir o que é melhor
e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo.
Assim alcançareis a plenitude dos frutos de justiça
que se obtêm por Jesus Cristo,
para louvor e glória de Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 6

1 Jo 4, 7-16

«Deus amou-nos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus;
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
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.
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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.
Nós conhecemos o amor que Deus nos tem
e acreditámos no seu amor.
Deus é amor:
quem permanece no amor permanece em Deus,
e Deus permanece nele.
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
cf. Mt 11, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Mt 11, 25-30

EVANGELHO

«Sou manso e humilde de coração»

 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.
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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
Mt 11, 29ab

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor,
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração. Refrão
Lc 15, 1-10

EVANGELHO

«Haverá alegria entre os Anjos de Deus
por um só pecador que se arrependa»

 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:
«Quem de vós, que possua cem ovelhas
e tenha perdido uma delas,
não deixa as outras noventa e nove no deserto,
para ir à procura da que anda perdida, até a encontrar?
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Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros
e, ao chegar a casa,
chama os amigos e vizinhos e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo,
porque encontrei a minha ovelha perdida’.
Eu vos digo:
Assim haverá mais alegria no Céu
por um só pecador que se arrependa,
do que por noventa e nove justos,
que não precisam de arrependimento.
Ou então, qual é a mulher
que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma,
não acende uma lâmpada, varre a casa
e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar?
Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida’.
Eu vos digo:
Assim haverá alegria entre os Anjos de Deus
por um só pecador que se arrependa».
Palavra da salvação.

3
Mt 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Vinde a Mim,
todos vós que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.
											
Refrão
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missas votivas

Lc 15, 1-3.11-32

EVANGELHO

«Tínhamos de alegrar-nos,
porque este 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:
«Um 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.
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.

sagrado coração de jesus

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 melhor túnica 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 ele 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 eu te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito
para fazer uma festa com os meus amigos.
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 este teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».
Palavra da salvação.
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1056

missas votivas

4
Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

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

Refrão
Jo 10, 11-18

EVANGELHO

«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.
Por isso o Pai Me ama:
porque dou a minha vida, para poder retomá-la.
Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontaneamente.
Tenho o poder de a dar e de a retomar:
foi este o mandamento que recebi de meu Pai».
Palavra da salvação.
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sagrado coração de jesus

5
Jo 15, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei,
diz o Senhor:
Permanecei no meu amor.				
Refrão

Jo 15, 1-8

EVANGELHO

«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós»

 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.

1058

missas votivas

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.

6
Jo 15, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei,
diz o Senhor:
Permanecei no meu amor.				
Refrão

Jo 15, 9-17

EVANGELHO

«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.
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sagrado coração de jesus

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.

7
Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

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

Refrão

1060

missas votivas

Jo 17, 20-26

EVANGELHO

«Tu os amaste como a Mim»

 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.
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sagrado coração de jesus

8
1 Jo 4, 10b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus amou-nos e enviou o seu Filho,
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
						
Refrão

Jo 19, 31-37

EVANGELHO

«Trespassou-Lhe o lado e logo brotou sangue e água»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Por ser a Preparação da Páscoa,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado
– era um grande dia aquele sábado –
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura:
«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram».
Palavra da salvação.

OUTRAS MISSAS VOTIVAS
1
A MISERICÓRDIA DE DEUS
1 Pedro 1, 3-9

LEITURA I

«Na sua grande misericórdia, fez-nos renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo»

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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a misericórdia de deus

Salmo 117 (118), 2-4.13-15.22-24
(R. 1)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Ou: Aclamai o Senhor, porque Ele é bom:
o seu amor é para sempre.
Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Aarão:
é eterna a sua misericórdia.
Digam os que temem o Senhor:
é eterna a sua misericórdia.
Empurraram-me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu Salvador.
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:
a mão do Senhor fez prodígios.
A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

cf. Salmo 144(145), 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				

Repete-se

O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
									
Refrão

1064

outras missas votivas

Mt 20, 25b-28

EVANGELHO

«O filho do homem veio para dar a vida
pela redenção dos homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus chamou os seus discípulos 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.

Outro Evangelho à escolha:
Jo 15, 9-17

EVANGELHO

«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.

espírito santo
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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».
Palavra da salvação.
Podem escolher-se as leituras das Missas do Preciosíssimo Sangue de N. S. Jesus
Cristo (pp. 1018 ss.), e do Sagrado Coração de Jesus (pp. 1032 ss.).

2
ESPÍRITO SANTO
Tomam-se as Missas do Domingo de Pentecostes (Leccionário Dominical, Ano A,
pp. 229-239; Ano B, pp. 251-264; Ano C, pp. 253-266) ou da Missa em que se administra a Confirmação (atrás, pp. 145-179).

3
NOSSA SENHORA
Tomam-se as leituras do Comum de Nossa Senhora: Leccionário Santoral,
pp. 411-450.

4
NOSSA SENHORA, MÃE DA IGREJA
Gen 3, 9-15.20

LEITURA I

«A mãe de todos os viventes»

Leitura do Livro do Génesis
Depois de Adão ter comido da árvore,
o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?».
Ele respondeu:
«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim
e, como estava nu, tive medo e escondi-me».
Disse Deus:
«Quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?».
Adão respondeu:
«A mulher que me destes por companheira
deu-me do fruto da árvore e eu comi».
O Senhor Deus perguntou à mulher:
«Que fizeste?».
E a mulher respondeu:
«A serpente enganou-me e eu comi».
Disse então o Senhor Deus à serpente:
«Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos
e todos os animais selvagens.
Hás-de rastejar e comer do pó da terra
todos os dias da tua vida.
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela.
Esta há-de atingir-te na cabeça
e tu a atingirás no calcanhar».
O homem deu à sua mulher o nome de ‘Eva’,
porque ela foi a mãe de todos os viventes.
Palavra do Senhor.

1067

nossa senhora, mãe da igreja

Outra leitura à escolha:
Actos 1, 12-14

LEITURA I

«Perseveravam unidos na oração, com Maria, Mãe de Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Depois de Jesus ter subido ao Céu,
os Apóstolos voltaram para Jerusalém,
descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém,
à distância de uma caminhada de sábado.
Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima,
onde se encontravam habitualmente.
Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zeloso, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unidos em oração,
em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, Mãe de Jesus.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Judite 13, l8bcde.19
(R. 15, 9d ou Lc 1,42)

Refrão: Tu és a honra do nosso povo.
Ou: Bendita sois Vós entre as mulheres.
Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra;
e bendito seja o Senhor nosso Deus,
criador do céu e da terra.
Ele enalteceu de tal forma o teu nome
que nunca mais deixarão os homens
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.

1068

outras missas votivas

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				

Repete-se

Sois ditosa, ó Virgem Santa Maria,
sois digníssima de todos os louvores,
porque de Vós nasceu o sol da justiça,
Cristo, nosso Deus.			
Refrão

Jo 19, 25-27

EVANGELHO

				

«Eis o teu filho...Eis a tua Mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe:
«Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:
«Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.
Palavra da salvação.

5
SANTÍSSIMO NOME DE MARIA
Gal 4, 4-7

LEITURA I

«Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei
e nos tornar seus filhos adoptivos.
E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama:
«Abbá! Pai!».
Assim, já não és escravo, mas filho.
E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.
Palavra do Senhor.
Outra leitura à escolha:
Ef 1, 3-6.11-12

LEITURA I

«Deus escolheu-nos, em Cristo, 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.
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outras missas votivas

Ele nos predestinou, conforme o desígnio da sua benevolência,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
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.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Refrão: Bendita sejais, ó Virgem Maria,
que trouxestes em vosso ventre o Filho do eterno Pai.
Ou: Aleluia.				
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.
Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.

1071

santíssimo nome de maria

Acolheu Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre.
cf. Lc 1, 45

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				

Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Santa Maria,
que acreditastes na palavra do Senhor.		

Refrão

Lc 1, 39-47

EVANGELHO

«Bem-aventurada aquela que acreditou»

 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».

1072

outras missas votivas

Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador».
Palavra da salvação.
6
SANTOS ANJOS
Tomam-se as leituras da festa dos SS. Arcanjos: 29 de Setembro, Leccionário Santoral, pp. 295 ss.

7
S. JOSÉ
Tomam-se as leituras da solenidade de S. José: 19 de Março, Leccionário Santoral,
pp. 116 ss.: ou da memória de S. José Operário: 1 de Maio, Leccionário Santoral,
pp. 134 ss.

8
TODOS OS SANTOS APÓSTOLOS
Tomam-se as leituras da festa de S. Simão e S. Judas: 28 de Outubro, Leccionário
Santoral, pp. 322 ss.

9
S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS
Tomam-se as leituras da memória da Dedicação das Basílicas de S. Pedro e Paulo:
18 de Novembro, Leccionário Santoral, pp. 356 ss.

outras missas votivas
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10
S. PEDRO, APÓSTOLO
Tomam-se as leituras da festa da Cadeira de S. Pedro: 22 de Fevereiro, Leccionário
Santoral, p. 109.

11
S. PAULO, APÓSTOLO
Tomam-se as leituras da festa da Conversão de S. Paulo: 25 de Janeiro, Leccionário
Santoral, pp. 78 ss.

12
UM SANTO APÓSTOLO
Tomam-se as leituras da respectiva festa. Se, porém, se celebra juntamente com outro
Apóstolo e os textos das leituras parecem menos apropriados a este último, tomam-se
as leituras da Missa de S. Simão e S. Judas: 28 de Outubro, Leccionário Santoral,
pp. 322 ss.

13
TODOS OS SANTOS

Tomam-se as leituras da solenidade de Todos os Santos: 1 de Novembro, Leccionário
Santoral, pp. 328 ss.

