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 Este Apêndice contém alguns textos  (I. Leitura I do Antigo 
Testamento – II. Leitura I do Novo Testamento – III. Evangelho) tomados 
do Ordenamento das Leituras da Missa ou dos Próprios das Missas, que o 
celebrante, de acordo com o que se diz nos Preliminares deste volume, n. 
4c), pode utilizar, tendo em conta principalmente o mistério que se celebra e 
o tempo litúrgico, em vez dos textos que se propõem para cada formulário.



I

LEITURA I DO ANTIGO TESTAMENTO

1.

LEITURA I                                          Gen 22, 1-2.9-13.15-18

«Porque  não Me recusaste o teu filho único»

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias,
Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o:
«Abraão!».
Ele respondeu: «Aqui estou».
Deus disse: «Toma o teu filho,
o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac,
e vai à terra de Moriá,
onde o oferecerás em holocausto,
num dos montes que Eu te indicar».

Quando chegaram ao local designado por Deus,
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele,
atou seu filho Isaac e pô-lo sobre o altar, em cima da lenha.
Depois, estendendo a mão,
puxou do cutelo para degolar o filho.
Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu:
«Abraão, Abraão!».
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele.
O Anjo prosseguiu:
«Não levantes a mão contra o menino,
não lhe faças mal algum.
Agora sei que na verdade temes a Deus,
uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu filho único».
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Abraão ergueu os olhos
e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado.
Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho.
O Anjo do Senhor chamou Abraão, do Céu, pela segunda vez,
e disse-lhe:
«Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor –
já que assim procedeste,
e não Me recusaste o teu filho, o teu filho único,
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência
como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do mar,
e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas.
Porque obedeceste à minha voz,
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                    Salmo 15 (16), 5 e 8.9-10.11 
 (R. cf. 1)

Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio

      Ou:  Guardai-me, Senhor, porque esperei em Vós.

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta,
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma 
 na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.
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2.
LEITURA I    Gen 28, 10-17                 

    «É a casa de Deus e a porta do Céu»

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias,
Jacob saiu de Bersabé e tomou o caminho de Harã.
Chegando a certo lugar quando o sol já se tinha posto,
resolveu passar ali a noite.
Tomou uma das pedras do local, 
colocou-a debaixo da cabeça
e deitou-se ali mesmo.
Teve então um sonho:
Uma escada estava assente na terra
e a parte superior tocava o céu;
por ela subiam e desciam Anjos de Deus.
No cimo da escada estava o Senhor, que lhe disse:
«Eu sou o Senhor,
Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaac.
Dar-te-ei, a ti e à tua descendência,
a terra em que te encontras.
A tua descendência será tão numerosa como o pó da terra.
Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente,
para o norte e para o sul,
e, por ti e pela tua descendência, 
serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eu estou contigo:
proteger-te-ei para onde quer que vás
e reconduzir-te-ei a esta terra.
Não te abandonarei, 
enquanto não tiver realizado tudo o que te prometi».
Quando Jacob despertou do sono, disse:
«Realmente o Senhor está neste lugar
e eu não o sabia».
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Ele teve medo e disse:
«Como é terrível este lugar!
É a casa de Deus e a porta do Céu».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                                         Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6  
 (R. 2 Cr 7, 16a)

Refrão: Escolhi e consagrei este templo.

Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.

Quem poderá subir à montanha do Senhor,
quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.
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3.

LEITURA   I                                         Ex 3, 1-8

«Na sarça que Moisés via arder sem se queimar
reconhecemos a vossa admirável virgindade»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés apascentava o rebanho de Jetro,
seu sogro, sacerdote de Madiã.
Ao levar o rebanho para além do deserto,
chegou ao monte de Deus, o Horeb.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor
numa chama ardente, do meio de uma sarça.
Moisés olhou para a sarça, que estava a arder,
e viu que a sarça não se consumia.
Então disse Moisés: 
«Vou aproximar-me,
para ver tão assombroso espectáculo:
por que motivo não se consome a sarça?».
O Senhor viu que ele se aproximava para ver.
Então Deus chamou-o do meio da sarça:
«Moisés, Moisés!».
Ele respondeu: «Aqui estou!».
Continuou o Senhor:
«Não te aproximes.
Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar que pisas é terra sagrada».
E acrescentou: «Eu sou o Deus de teus pais,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob».
Então Moisés cobriu o rosto,
com receio de olhar para Deus.
Disse-lhe o Senhor:
«Eu vi a situação miserável do meu povo no Egipto;
escutei o seu clamor provocado pelos opressores.
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Conheço, pois, as suas angústias.
Por isso, desci para o libertar das mãos dos egípcios
e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa,
onde corre leite e mel».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 102 (103) 1-2.3-4.6-7.8 e11 
 (R. 8a)

Refrão:  O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

          bendiz, ó minha alma, o Senhor;
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.
Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.
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4.

LEITURA  I                         Num 24, 15-17a

«Surge uma estrela de Jacob,
levanta-se um ceptro de Israel»

Leitura do Livro dos Números

Naqueles dias,
balaão proferiu a sua profecia, dizendo:
«Palavra de Balaão, filho de Beor,
palavra do homem de olhar penetrante,
palavra de quem ouve as revelações de Deus,
de quem conhece a ciência do Altíssimo,
de quem contempla as visões do Omnipotente,
quando cai em êxtase e seus olhos se abrem.
Eu vejo, mas não é para agora;
eu contemplo, mas não de perto:
Surge uma estrela de Jacob,
levanta-se um ceptro de Israel». 

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                    Salmo  71 (72),  1-2.7-8.12-13.17
 (R. cf. 7)

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

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.
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Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

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

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol.
Nele serão abençoadas todas as nações,
hão-de bendizê-lo todos os povos da terra.
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5.

LEITURA  I   Rute 2, 1-2.8-11; 4, 13-17                     

«O Senhor deu-lhe a graça de conceber e ela deu à luz um filho:
Obed foi o pai de Jessé, pai de David»

Leitura do Livro de Rute
Noémi tinha um parente da parte do marido,
homem importante pela sua fortuna.
Era da família de Elimelec e chamava-se booz.
Um dia, Rute, a moabita, disse a Noémi:
«Deixa-me ir ao campo apanhar espigas,
atrás de quem me acolher favoravelmente».
Noémi respondeu-lhe:  «Vai, minha filha».
booz disse a Rute:
«Escuta, minha filha, não vás apanhar espigas noutro campo.
Não te afastes daqui, fica com as minhas servas.
Repara bem no terreno em que estão a ceifar e vai atrás delas,
que eu dei ordens aos meus servos para não te incomodarem.
Se tiveres sede, vai às bilhas beber da água que eles beberem».
Então Rute prostrou-se de rosto em terra e disse-lhe:
«Porque encontrei favor a teus olhos,
de modo que te interessaste por mim, 
que sou uma estrangeira?».
booz respondeu-lhe:
«Eu estou informado de tudo o que tens feito à tua sogra,
depois da morte do teu marido.
Deixaste pai e mãe e a terra onde nasceste
e vieste para um povo que não conhecias».
Depois desposou Rute, que se tornou sua mulher,
e conviveu com ela.
O Senhor deu-lhe a graça de conceber e ela deu à luz um filho.
As mulheres disseram a Noémi:
«Bendito seja o Senhor,
que não te recusou hoje quem assegurasse a tua descendência.
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O seu nome seja celebrado em Israel!
Será a consolação da tua alma e o amparo da tua velhice,
pois nasceu da tua nora, que é tão tua amiga
e vale mais para ti do que sete filhos».
Noémi tomou o menino ao colo e foi ela que o criou.
As vizinhas deram nome ao menino, dizendo:
«Nasceu um filho a Noémi».
E deram-lhe o nome de Obed.
Obed foi o pai de Jessé, pai de David.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abcd  
 (R. cf.1a)

Refrão: O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. 

Exulta o meu coração no Senhor,
no meu Deus se eleva a minha fronte.
Abre-se a minha boca contra os inimigos,
porque me alegro com a vossa salvação.

A arma dos fortes foi destruída
e os fracos foram revestidos de força.
Os que viviam na abundância andam em busca de pão
e os que tinham fome foram saciados.
A mulher estéril deu à luz muitos filhos
e a mãe fecunda deixou de conceber.

É o Senhor quem dá a morte e dá a vida,
faz-nos descer ao túmulo e de novo nos levanta.
É o Senhor quem despoja e enriquece,
é o Senhor quem humilha e exalta.

Levanta do chão os que vivem prostrados,
retira da miséria os indigentes;
fá-los sentar entre os príncipes
e destina-lhes um lugar de honra.
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6.

LEITURA  I                                    Is 11, 1-5.10

«Sairá um ramo do tronco de Jessé»

Leitura do Livro de Isaías

Naquele dia,
sairá um ramo do tronco de Jessé
e um rebento brotará das suas raízes.
Sobre ele repousará o espírito do Senhor:
espírito de sabedoria e de inteligência,
espírito de conselho e de fortaleza,
espírito de conhecimento e de temor de Deus.
Animado assim do temor de Deus,
não julgará segundo as aparências,
nem decidirá pelo que ouvir dizer.
Julgará os infelizes com justiça
e com sentenças rectas os humildes do povo.
Com o chicote da sua palavra atingirá o violento
e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio.
A justiça será a faixa dos seus rins
e a lealdade a cintura dos seus flancos.
Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos;
as nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL                       Salmo 71 (72), 1-2.7-8.12-13.17 
 (R. cf. 7)

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

Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

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

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

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol;
nele serão abençoadas todas as nações,
hão-de bendizê-lo todos os povos da terra.
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7.

LEITURA  I    Miq 5, 1-4a

«O tempo em que dará à luz  aquela que há-de ser mãe»

Leitura da Profecia de Miqueias

Eis o que diz o Senhor:
«De ti, belém-Efratá,
tão pequena entre as cidades de Judá,
de ti sairá aquele que há-de reinar sobre Israel.
As suas origens remontam aos tempos de outrora,
aos dias mais antigos.
Por isso Deus os abandonará 
até à altura em que der à luz 
aquela que há-de ser mãe.
Então voltará para os filhos de Israel
o resto dos seus irmãos.
Ele se levantará para apascentar o seu rebanho
pelo poder do Senhor,
pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus.
Viver-se-á em segurança,
porque ele será exaltado até aos confins da terra.
Ele será a paz».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 2, 7-8.10-11 (R. 8a) 

Refrão: Eu te darei os povos em herança. 

Vou proclamar o decreto do Senhor.
Ele disse-me: ‘Tu és meu filho, Eu hoje te gerei.
Pede-me e te darei as nações em herança
e os confins da terra para teu domínio’.

Agora, ó reis, tomai sentido,
atendei, vós que julgais a terra.
Servi o Senhor com temor,
aclamai-O com reverência.  
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8.

LEITURA  I                                               Zac 9, 9-10

«Exulta de alegria, filha de Sião»

Leitura da Profecia de Zacarias

Eis o que diz o Senhor:
«Exulta de alegria, filha de Sião,
solta brados de júbilo, filha de Jerusalém.
Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro,
humildemente montado num jumentinho, filho duma jumenta.
Destruirá os carros de combate de Efraim
e os cavalos de guerra de Jerusalém;
e será quebrado o arco de guerra.
Anunciará a paz às nações:
o seu domínio irá de um mar ao outro mar
e do Rio até aos confins da terra».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                       Salmo 71 (72), 1-2.7-8.12-13.17 
 (R. cf. 7)

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

Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.
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Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

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

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



II

LEITURA I DO NOVO TESTAMENTO

9.

LEITURA  I                       Rom  5, 12.17-19

«Onde abundou o pecado, superabundou a graça»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

Irmãos:
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo
e pelo pecado a morte,
assim também a morte atingiu todos os homens,
porque todos pecaram.
Se a morte reinou pelo pecado de um só homem,
com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância
a graça e o dom da justiça,
reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo.
Porque, assim como pelo pecado de um só,
veio para todos os homens a condenação,
assim também, pela obra de justiça de um só,
virá para todos a justificação que dá a vida.
De facto, como pela desobediência de um só homem,
todos se tornaram pecadores,
assim também, pela obediência de um só,
todos se tornarão justos.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 7-8a.8b-9.10.11 
 (R. cf. 8a.9a)

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

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.
Não ocultei a vossa bondade e fidelidade,
no meio da grande assembleia.
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10.

LEITURA  I                                    Rom 8, 28-30

«Os que Ele de antemão conheceu, também os predestinou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

Irmãos:
Nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu, 
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                 Salmo 8, 4-5.6-7.8-9 
 (R. 2a)
Refrão: Como é admirável o vosso nome em toda a terra,
 Senhor, nosso Deus!

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos,  
a lua e as estrelas que lá colocastes,
Que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?

Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:
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Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.

11.

LEITURA  I        Rom 12, 9-16b                

«Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

Irmãos:
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
bendizei aqueles que vos perseguem;
abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que estão alegres,
chorai com os que choram.
Vivei em harmonia uns com os outros.
Não aspireis às grandezas, 
mas conformai-vos com o que é humilde.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL                     Salmo 130 (131), 1.2ab e 3
 (R. cf. Salmo 56 (57), 2c)

Refrão:  A minha alma confia em Vós, Senhor.

Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.

Antes fico sossegado e tranquilo,
como criança ao colo da mãe.
Espera, Israel, no Senhor,
agora e para sempre.

12.

LEITURA  I 1 Cor 15, 20-26

«Primeiro, Cristo, como primícias;
 depois os que pertencem a Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos:
Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram.
Uma vez que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos;
porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram,
assim também em Cristo serão todos restituídos à vida.
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Cada qual, porém, na sua ordem:
primeiro, Cristo, como primícias;
a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda.
Depois será o fim,
quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai
depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder.
É necessário que Ele reine,
até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
E o último inimigo a ser aniquilado é a morte.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                    Salmo 15 (16), 5 e 8.9-10.11 
 (R. cf. 1)

Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.

      Ou: Guardai-me, Senhor, porque esperei em Vós.

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta,
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma 
 na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.
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13.

LEITURA  I                                     1 Cor 15, 54-57

«Deu-nos a vitória por Jesus Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos:
Quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível
e este nosso corpo mortal se tornar imortal,
então se realizará a palavra da Escritura:
«A morte foi absorvida na vitória.
Ó morte, onde está a tua vitória?
Ó morte, onde está o teu aguilhão?».
O aguilhão da morte é o pecado
e a força do pecado é a Lei.
Mas dêmos graças a Deus,
que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                    Salmo 117 (118), 14-15.16-17.19-21 
 (R. 1a)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.

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.
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A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica,
a mão do Senhor fez prodígios.
Não morrerei, mas hei-de viver,
para anunciar as obras do Senhor.

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.

14.

LEITURA   I                             Ef 1, 3-6.11-12

«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.
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 graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
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Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Is 61, 10a-d.f.11; 62, 2-3
 (R. cf. Ef 1, 4)

Refrão:  Deus Vos escolheu,
             para serdes santa e imaculada.

Exulto de alegria no Senhor,
minha alma rejubila no meu Deus,
que me revestiu com as vestes da salvação
e me envolveu num manto de justiça,
como a noiva que se adorna com as suas jóias.

Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça
e o louvor diante de todas as nações.

Os povos verão a tua justiça
e todos os reis a tua glória.
Receberás um nome novo,
que a boca do Senhor designará.
Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor,
diadema real nas mãos do teu Deus.
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15.

LEITURA  I   Col 1, 21-24                     

«Completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses

Irmãos:
Outrora éreis estranhos a Deus
e na vossa mente seus inimigos pelas vossas más acções.
Mas agora Deus reconciliou-vos consigo
pela morte de Cristo no seu corpo de carne,
para vos apresentar diante d’Ele
santos, puros e irrepreensíveis.
Portanto, permanecei firmemente consolidados na fé
e inabaláveis na esperança 
prometida pelo Evangelho que ouvistes
e que foi anunciado a toda a criatura que há debaixo do céu.
Eu, Paulo, fui constituído ministro deste Evangelho.
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo que é a Igreja.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18 
 (R. cf. 17)
Refrão: Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
 invocando, Senhor, o vosso nome.

Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
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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.

16.

LEITURA  I                                           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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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 30 (31), 2-3ab.3cd-4.5-6.15-16.20 
 (R. 17b) 

Refrão: Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade.

Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Inclinai para mim os vossos ouvidos,
apressai-vos em me libertar.

Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação;
porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. 

Livrai-me da armadilha que me prepararam,
porque Vós sois o meu refúgio.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.

Eu confio no Senhor:
Disse: «Vós sois o meu Deus,
nas vossas mãos está o meu destino».
Livrai-me das mãos dos meus inimigos
e de quantos me perseguem.

Como é grande, Senhor, a vossa bondade
que tendes reservada para os que Vos temem:
à vista da vossa face, Vós a concedeis
àqueles que em Vós confiam.



III

EVANGELHO

17.

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

EVANGELHO                      Mt 1, 18-23

«O que nela se gerou é fruto do Espírito Santo»

  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:
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«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’, 
que quer dizer ‘Deus connosco’».

Palavra da salvação.

18.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Salve, ó Virgem Maria, flor da raiz de Jessé:
de Vós nasceu Jesus Cristo, nosso Deus,
 poder e sabedoria do Pai.    Refrão

EVANGELHO Mt 13, 54-58

«A sua Mãe não se chama Maria?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo,
Jesus foi à sua terra
e começou a ensinar os que estavam na sinagoga,
de tal modo que eles ficavam admirados e diziam:
«De onde Lhe vem esta sabedoria 
e este poder de fazer milagres?
Não é Ele o filho do carpinteiro?
A sua Mãe não se chama Maria
e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
E as suas irmãs não vivem entre nós?
De onde Lhe vem tudo isto?».
E estavam escandalizados com Ele.
Mas Jesus disse-lhes:
«Um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa».
E por causa da falta de fé daquela gente,
Jesus não fez ali muitos milagres.

Palavra da salvação.
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19.

ALELUIA Jo 8, 31b-32

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

 

EVANGELHO                                       Mc 3, 31-35

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

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos

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

Palavra da salvação.
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20.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Salve, ó Virgem Maria, flor da raiz de Jessé:
de Vós nasceu Jesus Cristo, nosso Deus,
 poder e sabedoria do Pai.  Refrão

EVANGELHO                                      Mc 6, 1-6

«Não é Ele o carpinteiro, Filho de Maria?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos

Naquele tempo,
Jesus dirigiu-Se à sua terra 
e os discípulos acompanharam-n’O.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga.
Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam:
«De onde Lhe vem tudo isto?
Que sabedoria é esta que Lhe foi dada
e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos?
Não é Ele o carpinteiro, Filho de Maria,
e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão?
E não estão as suas irmãs aqui entre nós?».
E estavam escandalizados com Ele.
Jesus disse-lhes:
«Um profeta só é desprezado na sua terra,
entre os seus parentes e em sua casa».
E não podia ali fazer qualquer milagre;
apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos.
Estava admirado com a falta de fé daquela gente.
E percorria as aldeias dos arredores, ensinando.

Palavra da salvação.
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21.

ALELUIA                             cf. Jo 14, 16

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu pedirei ao Pai, que vos dará o Espírito Santo,
para estar convosco para sempre.           Refrão

EVANGELHO                                       Lc 24, 44-53

«Permanecei na cidade,
até que sejais revestidos com a força do alto»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

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

Palavra da salvação.




