
S E M A N A X X

S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I Jz 2, 11-19                       

«O Senhor suscitava-lhes juízes, mas nem sequer os escutavam»

Leitura do Livro dos Juízes
Naqueles dias,
os fi lhos de Israel procederam mal aos olhos do Senhor
e prestaram culto aos ídolos.
Abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais,
que os tinha feito sair da terra do Egito,
e seguiram outros deuses dos povos vizinhos;
adoraram-nos e provocaram a indignação do Senhor.
Abandonaram o Senhor
e prestaram culto a Baal e a Astarté.
A ira do Senhor infl amou-se contra os israelitas.
O Senhor deixou-os à mercê de salteadores que os saquearam,
entregou-os nas mãos dos inimigos que os rodeavam
e a quem nunca mais puderam resistir.
Em todas as suas expedições,
a mão do Senhor estava contra eles,
como o Senhor tinha dito e jurado.
E assim se viram na maior afl ição.
Então o Senhor suscitava juízes,
que livravam os israelitas das mãos dos salteadores.
Mas eles nem sequer escutavam os juízes:
prostituíam-se no culto de outros deuses
e prostravam-se diante deles.
Depressa se desviaram do caminho que seus pais tinham seguido,
na obediência aos mandamentos do Senhor.
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Mas eles não os imitavam.
Quando o Senhor lhes suscitava um juiz,
o Senhor estava com o juiz.
Salvava-os das mãos dos inimigos
durante o tempo em que o juiz vivia,
porque o Senhor compadecia-Se quando eles gemiam
por causa dos seus opressores e tiranos.
Mas quando o juiz morria,
voltavam a corromper-se mais do que os seus pais,
seguindo outros deuses,
prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles,
sem abandonarem as suas más ações
nem o seu comportamento perverso. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 105 (106), 34-35.36-37.39-40
 (R. 4a) 

Refrão: Lembrai-Vos de nós, Senhor,
      por amor do vosso povo.

Não exterminaram os povos,
como o Senhor lhes tinha mandado,
mas misturaram-se com os pagãos
e imitaram os seus costumes.

Prestaram culto aos seus ídolos,
que foram para eles uma armadilha;
e imolaram seus fi lhos
e suas fi lhas aos demónios.

Contaminaram-se com as suas próprias obras,
prostituíram-se com seus crimes.
Por isso se infl amou a ira do Senhor contra o seu povo 
e Ele abominou a sua herança.

SEGUNDA-FEIRA
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ALELUIA Mt 5, 3                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.   Refrão

EVANGELHO Mt 19, 16-22

«Se queres ser perfeito, vende o que tens e terás um tesouro nos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um jovem, que Lhe perguntou:
«Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna?».
Jesus respondeu-lhe:
«Porque Me interrogas sobre o que é bom?
Bom é um só.
Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos».
Ele perguntou: «Que mandamentos?».
Jesus respondeu-lhe:
«Não matarás, não cometerás adultério;
não furtarás; não levantarás falso testemunho;
honra pai e mãe; 
ama o teu próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe o jovem:
«Tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda?».
Jesus respondeu-lhe:
«Se queres ser perfeito, 
vende o que tens e dá-o aos pobres
e terás um tesouro nos Céus.
Depois vem e segue-Me».
Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido,
porque tinha muitos bens. 
Palavra da salvação.

SEMANA XX
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I Jz 6, 11-24a                    

«Gedeão, vai salvar Israel. Não sou Eu que te envio?»

Leitura do Livro dos Juízes
Naqueles dias,
o Anjo do Senhor veio sentar-se debaixo do carvalho de Ofra,
que pertencia a Joás, da família de Abiezer.
Seu fi lho Gedeão estava a malhar trigo no lagar,
para o esconder dos madianitas.
O Anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe:
«O Senhor está contigo, valente guerreiro».
Gedeão respondeu-lhe:
«Perdão, meu senhor.
Se o Senhor está connosco, 
porque nos têm sucedido todas estas desgraças?
Onde estão todos esses prodígios,
que os nossos pais nos contaram, dizendo:
‘O Senhor libertou-nos da terra do Egito’?
Mas agora o Senhor abandonou-nos
e entregou-nos nas mãos de Madiã».
Então o Senhor voltou-Se para ele e disse-lhe:
«Vai com essa tua força salvar Israel das mãos de Madiã.
Não sou Eu que te envio?».
Gedeão respondeu:
«Perdão, meu Senhor. Como poderei salvar Israel?
A minha família é a mais humilde de Manassés
e eu sou o último da casa de meu pai».

TERÇA-FEIRA
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O Senhor disse-lhe:
«Eu estarei contigo
e tu vencerás Madiã como se ele fosse um só homem».
Disse Gedeão:
«Se encontrei graça a vossos olhos,
dai-me um sinal de que sois Vós que me falais.
Não Vos afasteis daqui, 
até que eu volte para junto de Vós,
trazendo a minha oferta, para a colocar na vossa presença».
O Senhor respondeu:
«Ficarei até que voltes».
Gedeão entrou em casa, preparou um cabrito
e com uma medida de farinha fez pães ázimos.
Colocou a carne num cesto, deitou o molho num tacho,
levou tudo para debaixo do carvalho e ofereceu-Lho.
Disse-lhe o Anjo do Senhor:
«Toma a carne e os pães ázimos, 
coloca-os sobre essa pedra
e derrama o molho sobre eles».
Gedeão assim fez.
O Anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão
e tocou na carne e nos pães ázimos.
Saiu então fogo da rocha e consumiu a carne e os pães.
E o Anjo do Senhor desapareceu da sua vista.
Gedeão reconheceu que era o Anjo do Senhor e disse:
«Ai de mim, Senhor Deus! 
Eu vi face a face o Anjo do Senhor».
Mas o Senhor respondeu-lhe:
«A paz esteja contigo. 
Não tenhas medo, porque não morrerás».
Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor
e chamou-lhe «O Senhor é a paz». 
Palavra do Senhor.

SEMANA XX
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SALMO RESPONSORIAL Sl 84 (85), 9.11-12.13-14
 (R. cf. 9a)

Refrão: O Senhor anuncia a paz ao seu povo.

Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz
ao seu povo e aos seus fi éis
e a quantos de coração a Ele se convertem.

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

O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.

ALELUIA 2Cor 8, 9                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

TERÇA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 19, 23-30

«É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha 
do que um rico entrar no reino de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade vos digo:
Um rico difi cilmente entrará no reino dos Céus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos fi caram muito admirados e disseram:
«Quem poderá então salvar-se?».
Jesus olhou para eles e respondeu:
«Aos homens isso é impossível,
mas a Deus tudo é possível».
Então Pedro tomou a palavra e disse-Lhe:
«Nós deixámos tudo para Te seguir.
Que recompensa teremos?».
Jesus respondeu:
«Em verdade vos digo:
No mundo renovado,
quando o Filho do homem vier sentar-Se no seu trono de glória,
também vós que Me seguistes
vos sentareis em doze tronos
para julgar as doze tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas,
irmãos, irmãs, pai, mãe, fi lhos ou terras,
por causa do meu nome,
receberá cem vezes mais
e terá como herança a vida eterna.
Muitos dos primeiros serão os últimos
e muitos dos últimos serão os primeiros».
Palavra da salvação.

SEMANA XX
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I Jz 9, 6-15                      

«Vós dissestes ‘Um rei nos governará’; 
e o Senhor vosso Deus era o vosso rei (1Sm 12, 12)»

Leitura do Livro dos Juízes
Naqueles dias,
todos os chefes de Siquém e todo o Bet-Milo
se reuniram junto do carvalho da estela que está em Siquém
e proclamaram rei Abimelec.
Quando deram a notícia a Joatão,
ele foi colocar-se no cimo do monte Garizim
e levantou a voz, dizendo:
«Escutai-me, chefes de Siquém
e Deus também vos escutará.
Certo dia, as árvores resolveram escolher um rei.
Disseram à oliveira: ‘Reina sobre nós’.
A oliveira respondeu-lhes:
‘Terei de renunciar ao meu azeite,
que dá honra aos deuses e aos homens,
para me baloiçar por cima das árvores?’.
Então as árvores disseram à fi gueira: ‘Vem tu reinar sobre nós’.
Mas a fi gueira respondeu-lhes:
‘Terei de renunciar à doçura do meu saboroso fruto,
para ir baloiçar-me por cima das árvores?’.
E as árvores disseram à videira: ‘Vem tu reinar sobre nós’.
Mas a videira respondeu-lhes:
‘Terei de renunciar ao meu vinho novo,
que alegra os deuses e os homens,
para ir baloiçar-me por cima das árvores?’.

QUARTA-FEIRA
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Então todas as árvores disseram ao espinheiro:
‘Vem tu reinar sobre nós’.
E o espinheiro respondeu às árvores:
‘Se é de boa fé que me quereis ungir como vosso rei,
vinde acolher-vos à minha sombra.
Se não, sairá fogo do espinheiro 
e devorará os cedros do Líbano’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 20 (21), 2-3.4-5.6-7
 (R. cf. 2a) 

Refrão: O vosso triunfo, Senhor, é a alegria do rei.

Senhor, o rei alegra-se com o vosso poder
e exulta de contente com o vosso auxílio.
Satisfi zestes os anseios do seu coração,
não rejeitastes o pedido de seus lábios.

Vós o cumulastes de bênçãos preciosas,
cingistes sua fronte com uma coroa de ouro fi no.
Pediu-vos a vida e Vós lha concedestes,
uma vida longa para muitos anos.

Graças à vossa proteção, é grande a sua glória,
Vós o revestistes de esplendor e majestade.
Para sempre o abençoastes
e enchestes de alegria na vossa presença. 

ALELUIA Heb 4, 12                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e efi caz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.
           Refrão

SEMANA XX
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EVANGELHO Mt 20, 1-16a

«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se a um proprietário,
que saiu muito cedo 
a contratar trabalhadores para a sua vinha.
Ajustou com eles um denário por dia
e mandou-os para a sua vinha.
Saiu a meia manhã,
viu outros que estavam na praça ociosos 
e disse-lhes:
‘Ide vós também para a minha vinha 
e dar-vos-ei o que for justo’.
E eles foram.
Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde,
e fez o mesmo.
Saindo ao cair da tarde,
encontrou ainda outros que estavam parados 
e disse-lhes:
‘Porque fi cais aqui todo o dia sem trabalhar?’.
Eles responderam-lhe: 
‘Ninguém nos contratou’.
Ele disse-lhes:  
‘Ide vós também para a minha vinha’.
Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz:
‘Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário,
a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’.
Vieram os do entardecer 
e receberam um denário cada um.
Quando vieram os primeiros, 
julgaram que iam receber mais,
mas receberam também um denário cada um.

QUARTA-FEIRA
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Depois de o terem recebido,
começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo:
‘Estes últimos trabalharam só uma hora
e deste-lhes a mesma paga que a nós,
que suportámos o peso do dia e o calor’.
Mas o proprietário respondeu a um deles:
‘Amigo, em nada te prejudico. 
Não foi um denário que ajustaste comigo?
Leva o que é teu e segue o teu caminho.
Eu quero dar a este último tanto como a ti.
Não me será permitido fazer o que quero do que é meu?
Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’.
Assim, os últimos serão os primeiros 
e os primeiros serão os últimos».
Palavra da salvação.

SEMANA XX
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Jz 11, 29-39a                     

«A primeira pessoa que sair da porta da minha casa, 
 eu a oferecerei em holocausto ao Senhor»

Leitura do Livro dos Juízes
Naqueles dias,
o espírito do Senhor veio sobre Jefté,
que percorreu Galaad e Manassés,
atravessou Mispá de Galaad
e dali passou ao território dos amonitas.
Jefté fez este voto ao Senhor:
«Se me entregardes os amonitas nas minhas mãos
e eu voltar em paz da campanha contra eles,
a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, 
para vir ao meu encontro,
pertencerá ao Senhor,
e eu a oferecerei em holocausto».
Jefté passou então ao território dos amonitas,
para travar combate com eles,
e o Senhor entregou-os nas suas mãos.
Desbaratou-os desde Aroer até perto de Minit,
tomando vinte cidades,
e chegou até Abel-Queramin.
Com esta enorme derrota,
os amonitas fi caram humilhados perante os fi lhos de Israel.
Quando Jefté voltava para casa, em Mispá,
sua fi lha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins.
Era fi lha única; além dela não tinha outros fi lhos ou fi lhas.

QUINTA-FEIRA
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Logo que a viu, Jefté rasgou as vestes e disse:
«Ai, minha fi lha, que me trazes tanta angústia!
És a causa da minha desgraça!
Eu tomei um compromisso diante do Senhor 
e não posso voltar atrás».
Ela respondeu-lhe:
«Meu pai, se te comprometeste com o Senhor,
trata-me segundo o compromisso que tomaste,
uma vez que o Senhor te concedeu a desforra
contra os fi lhos de Amon, teus inimigos».
Depois disse ao pai:
«Apenas te peço um favor:
Deixa-me livre durante dois meses,
para eu ir pelos montes, com as minhas companheiras,
e chorar por ter de morrer virgem».
O pai respondeu-lhe: «Então vai!».
E deixou-a partir por dois meses.
Ela foi com as suas companheiras
e andou a chorar pelos montes, por ter de morrer virgem.
Passados os dois meses, voltou para junto do pai
e ele cumpriu o voto que fi zera.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 39 (40), 5.7-8a.8b-9.10-11ab
 (R. 8a e 9a)

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

Feliz de quem pôs a sua confi ança no Senhor
e não se voltou para os arrogantes.
Feliz de quem pôs a sua confi ança no Senhor
e não se voltou para os que seguem a mentira.

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

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

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fi delidade e salvação.

ALELUIA cf. Sl 94 (95), 8ab                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.  Refrão

EVANGELHO Mt 22, 1-14

«Convidai para as bodas todos os que encontrardes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus dirigiu-Se de novo
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo
e, falando em parábolas, disse-lhes:
«O reino dos Céus pode comparar-se a um rei
que preparou um banquete nupcial para o seu fi lho.
Mandou os servos chamar os convidados para as bodas,
mas eles não quiseram vir.

QUINTA-FEIRA
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Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes:
‘Dizei aos convidados:
Preparei o meu banquete, os bois e cevados foram abatidos,
tudo está pronto. Vinde às bodas’.
Mas eles, sem fazerem caso,
foram um para o seu campo e outro para o seu negócio;
os outros apoderaram-se dos servos, 
trataram-nos mal e mataram-nos.
O rei fi cou muito indignado e enviou os seus exércitos,
que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade.
Disse então aos servos:
‘O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos.
Ide às encruzilhadas dos caminhos
e convidai para as bodas todos os que encontrardes’.
Então os servos, saindo pelos caminhos,
reuniram todos os que encontraram, maus e bons.
E a sala do banquete encheu-se de convidados.
O rei, quando entrou para ver os convidados,
viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial 
e disse-lhe:
‘Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial?’
Mas ele fi cou calado.
O rei disse então aos servos:
‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores;
aí haverá choro e ranger de dentes’.
Na verdade, muitos são os chamados, 
mas poucos os escolhidos».
Palavra da salvação.

SEMANA XX
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I Rt 1, 1-2a.3-6.14b-16.22                      

«Noémi regressou dos campos de Moab, com Rute, a moabita,
e chegou a Belém»

Início do Livro de Rute
No tempo em que os juízes governavam,
houve uma fome no país.
Certo homem deixou Belém de Judá
e emigrou para os campos de Moab, 
com a mulher e dois fi lhos.
Ele chamava-se Elimelec e a mulher Noémi.
Elimelec, marido de Noémi, faleceu
e ela fi cou só com os seus dois fi lhos.
Ambos casaram com esposas moabitas,
uma chamada Orpa e a outra Rute.
Permaneceram lá cerca de dez anos.
Entretanto os fi lhos também  morreram
e Noémi fi cou só, sem os dois fi lhos e sem o marido.
Resolveu então voltar dos campos de Moab,
juntamente com as noras,
por ter sabido, nos campos de Moab,
que o Senhor tinha abençoado o seu povo, dando-lhe pão.
Orpa despediu-se da sogra e voltou para o seu povo;
mas Rute fi cou com Noémi.
Disse-lhe Noémi:
«Olha que a tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu deus.
Vai também com ela».

SEXTA-FEIRA
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Rute respondeu-lhe:
«Não insistas comigo, para que te deixe e me afaste de ti,
pois irei para onde fores e viverei onde viveres.
O teu povo será o meu povo
e o teu Deus será o meu Deus».
Foi assim que Noémi regressou dos campos de Moab,
trazendo consigo sua nora Rute, a moabita.
Chegaram a Belém no início da ceifa da cevada.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 145 (146), 5-6ab.7.8.9.10
(R. 1)

Refrão:  Ó minha alma, louva o Senhor.

      Ou: Aleluia.

Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob,
o que põe a sua confi ança no Senhor, seu Deus,
que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe.

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

O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.

O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.

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

SEMANA XX
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ALELUIA Sl 24 (25), 4b.5a                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
guiai-me na vossa verdade.    Refrão

EVANGELHO Mt 22, 34-40

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus,
reuniram-se em grupo,
e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar:
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?».
Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu espírito’.
Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Nestes dois mandamentos se resumem 
toda a Lei e os Profetas».
Palavra da salvação.

SEXTA-FEIRA
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S Á B A D O

LEITURA I Rt 2, 1-3.8-11; 4, 13-17                     

«O Senhor não te recusou quem assegurasse a tua descendência:
é 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 fi lha».
Ela saiu para ir apanhar espigas no campo, atrás dos ceifeiros,
e foi ter por acaso a um campo que era de Booz, 
parente de Elimelec.
Booz disse a Rute:
«Escuta, minha fi lha, não vás apanhar espigas noutro campo.
Não te afastes daqui, fi ca 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».

SEMANA XX
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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 fi lho.
As mulheres disseram a Noémi:
«Bendito seja o Senhor,
que não te recusou hoje quem assegurasse a tua descendência.
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 fi lhos».
Noémi tomou o menino ao colo e foi ela que o criou.
As vizinhas deram nome ao menino, dizendo:
«Nasceu um fi lho a Noémi».
E deram-lhe o nome de Obed.
Obed foi o pai de Jessé, pai de David.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 127 (128), 1-2.3.4-5
(R. 4)

Refrão: Será abençoado o homem que teme o Senhor.

Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda
no íntimo do teu lar;
teus fi lhos serão como ramos de oliveira
ao redor da tua mesa.

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da tua vida.

SÁBADO
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ALELUIA Mt 23, 9b.10b                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Um só é o vosso Pai, o Pai celeste;
um só é o vosso mestre, Jesus Cristo.  Refrão

EVANGELHO Mt 23, 1-12

«Dizem e não fazem»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo:
«Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus.
Fazei e observai tudo quanto vos disserem,
mas não imiteis as suas obras,
porque eles dizem e não fazem.
Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens,
mas eles nem com o dedo os querem mover.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens:
alargam as fi latérias e ampliam as borlas;
gostam do primeiro lugar nos banquetes
e dos primeiros assentos nas sinagogas,
das saudações nas praças públicas
e que os tratem por ‘Mestres’.
Vós, porém, não vos deixeis tratar por ‘Mestres’,
porque um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos.
Na terra não chameis a ninguém vosso ‘Pai’,
porque um só é o vosso pai, o Pai celeste.
Nem vos deixeis tratar por ‘Doutores’,
porque um só é o vosso doutor, o Messias.
Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo.
Quem se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».
Palavra da salvação.

SEMANA XX
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I 1Ts 1, 1-5.8b-10

«Convertestes-vos dos ídolos, para servir a Deus 
e esperar o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Paulo, Silvano e Timóteo 
à Igreja dos Tessalonicenses,
que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo:
A graça e a paz estejam convosco.
Damos continuamente graças a Deus por todos vós,
ao fazermos menção de vós nas nossas orações.
Recordamos a atividade da vossa fé,
o esforço da vossa caridade 
e a fi rmeza da vossa esperança
em Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na presença de Deus, nosso Pai.
Nós sabemos, irmãos amados por Deus, 
como fostes escolhidos.
O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras,
mas também com obras poderosas, 
com a ação do Espírito Santo
e com profunda convicção.
Bem sabeis como procedemos no meio de vós, 
para vosso bem.
Em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus,
de modo que não precisamos de falar sobre ela.
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De facto, são eles próprios que relatam
o acolhimento que tivemos junto de vós
e como dos ídolos vos convertestes a Deus,
para servir ao Deus vivo e verdadeiro
e esperar dos Céus o seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos:
Jesus, que nos livrará da ira divina que há de vir.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 149, 1-2.3-4.5-6a e 9b (R. 4a) 

Refrão: O Senhor ama o seu povo. 

      Ou: Aleluia.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
Alegre-se Israel em seu Criador,
rejubilem os fi lhos de Sião em seu Rei.

Louvem o seu nome com danças,
cantem ao som do tímpano e da cítara,
porque o Senhor ama o seu povo,
coroa os humildes com a vitória.

Exultem de alegria os fi éis,
cantem jubilosos em suas casas;
em sua boca os louvores de Deus.
Esta é a glória de todos os seus fi éis.  

ALELUIA Jo 10, 27                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
          Refrão

SEMANA XXI
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EVANGELHO Mt 23, 13-22

«Ai de vós, guias cegos!»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus:
«Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque fechais aos homens o reino dos Céus:
vós não entrais nem deixais entrar os que o desejam.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque dais volta ao mar e à terra,
para fazerdes um convertido,
mas, tendo-o conseguido,
fazeis dele um merecedor da Geena, 
duas vezes mais do que vós.
Ai de vós, guias cegos, que dizeis:
‘Quem jurar pelo santuário a nada se obriga;
mas quem jurar pelo ouro do santuário tem de cumprir’.
Insensatos e cegos! Que vale mais:
o ouro ou o santuário que santifi ca o ouro?
Dizeis também: 
‘Quem jurar pelo altar a nada se obriga;
mas quem jurar pela oferenda que está sobre o altar 
tem de cumprir’.
Cegos! Que vale mais:
a oferenda ou o altar que santifi ca a oferenda?
Na verdade, quem jura pelo altar
jura por tudo o que está sobre ele.
E quem jura pelo Santuário
jura por ele e por Aquele que o habita.
E quem jura pelo Céu
jura pelo trono de Deus 
e por Aquele que nele está sentado».
Palavra da salvação.

SEGUNDA-FEIRA
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I 1Ts 2, 1-8                       

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

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Como vós próprios sabeis, irmãos,
a visita que vos fi zemos não foi inútil.
Apesar dos sofrimentos e insultos que suportámos
em Filipos, como sabeis,
no nosso Deus encontrámos coragem
para vos anunciar o seu Evangelho
no meio de grandes lutas.
A nossa pregação não nasce do erro,
nem da impureza ou da fraude.
Mas, como Deus nos encontrou dignos
de nos confi ar o Evangelho,
assim o pregamos, 
não para agradar aos homens,
mas a Deus que põe à prova os nossos corações.
Bem sabeis que nunca usámos palavras de lisonja
nem recursos de ganância;
Deus é testemunha.
Também não procurámos as honras humanas,
quer da vossa parte, quer da parte dos outros,
embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade
como apóstolos de Cristo.
Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade,
como a mãe que acalenta os fi lhos que anda a criar.

SEMANA XXI
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Pela viva afeição que vos dedicámos,
desejávamos partilhar convosco
não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida,
tão caros vos tínheis tornado para nós.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl  138 (139),  1-3.4-6
 (R. cf. 1) 

Refrão: Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu coração.

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser:
sabeis quando me sento e quando me levanto.

De longe penetrais o meu pensamento:
Vós me vedes quando caminho e quando descanso,
 Vós observais todos os meus passos.

Ainda a palavra me não chegou à língua
e já, Senhor, a conheceis perfeitamente.

Por todos os lados me envolveis
e sobre mim pondes a vossa mão.

Prodigiosa ciência, que não posso compreender,
tão sublime que a não posso alcançar!  

ALELUIA Heb 4, 12                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e efi caz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.
                Refrão

TERÇA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 23, 23-26

«Deveis praticar estas coisas sem omitir as outras»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus:
«Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho,
mas omitis as coisas mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fi delidade.
Devíeis praticar estas coisas, sem omitir as outras.
Guias cegos! Coais o mosquito e engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque limpais o exterior do copo e do prato,
que por dentro estão cheios de rapina e intemperança.
Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato,
para que também o exterior fi que limpo».
Palavra da salvação.

SEMANA XXI
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I 1Ts 2, 9-13          

«Foi a trabalhar noite e dia que vos pregámos o Evangelho de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Bem vos lembrais, irmãos, 
dos nossos trabalhos e canseiras.
Foi a trabalhar noite e dia,
para não sermos pesados a nenhum de vós,
que vos pregámos o Evangelho de Deus.
Vós sois testemunhas, e Deus também,
de como nos portámos de maneira justa, santa e irrepreensível
em relação a vós, os crentes.
E bem sabeis que, como um pai trata os seus fi lhos,
exortámos, animámos e conjurámos cada um de vós
a proceder de maneira digna de Deus,
que vos chama ao seu reino e à sua glória.
Por isso, não cessamos de dar graças a Deus,
porque, depois de terdes recebido a palavra de Deus
por nós pregada,
vós a acolhestes, não como palavra humana,
mas como ela é realmente, palavra de Deus,
que permanece ativa em vós, os crentes.
Palavra do Senhor.

QUARTA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Sl 138 (139), 7-8.9-10.11-12
(R. cf. 1) 

Refrão: Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu coração.

Onde poderei ocultar-me ao vosso espírito?
Onde evitarei a vossa presença?
Se subir ao céu, Vós lá estais;
se descer aos abismos, ali Vos encontrais.

Se voar nas asas da aurora,
se habitar nos confi ns do oceano,
mesmo ali a vossa mão me guiará
e a vossa direita me sustentará.

Se disser: «Talvez as trevas me hão de ocultar
e a luz, em volta de mim, se fará noite»,
nem as trevas têm para Vós escuridade:
a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz.

ALELUIA 1Jo 2, 5                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Quem observa a palavra de Cristo,
nesse o amor de Deus é perfeito.  Refrão

SEMANA XXI
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EVANGELHO Mt 23, 27-32

«Sois os fi lhos daqueles que mataram os profetas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus:
«Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque sois semelhantes a sepulcros caiados:
por fora parecem belos,
mas por dentro estão cheios de ossos de mortos
e de toda a podridão.
Assim sois vós também:
por fora pareceis justos aos olhos dos homens,
mas por dentro estais cheios de hipocrisia e maldade.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque edifi cais os sepulcros dos profetas
e ornamentais os túmulos dos justos;
e dizeis: ‘Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais,
não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas’.
Assim dais testemunho contra vós mesmos,
confessando que sois os fi lhos daqueles que mataram os profetas.
Completai então a obra dos vossos pais».
Palavra da salvação.

QUARTA-FEIRA
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I 1Ts 3, 7-13             

«O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade
uns para com os outros e para com todos»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
A vossa fé, irmãos, foi para nós um motivo de conforto
no meio de todas as nossas angústias e tribulações.
Agora sentimo-nos reviver,
porque estais fi rmes no Senhor.
Como poderemos agradecer a Deus por vós,
por toda a alegria que nos destes diante do nosso Deus?
Noite e dia Lhe dirigimos as mais instantes súplicas,
para que nos permita tornar a ver-vos
e completar o que ainda falta à vossa fé.
Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor,
dirijam o nosso caminho para junto de vós.
O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade
uns para com os outros e para com todos,
assim como nós a temos tido para convosco.
O Senhor confi rme os vossos corações  
numa santidade irrepreensível,
diante de Deus, nosso Pai,
no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor,
com todos os seus santos.
Palavra do Senhor.

SEMANA XXI
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SALMO RESPONSORIAL Sl 89 (90), 3-4.12-13.14 e 17
(R. 14)

Refrão: Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade
 e exultaremos de alegria.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, fi lhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos 
 são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando...
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
Confi rmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

ALELUIA Mt 24, 42a.44                    

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

QUINTA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 24, 42-51

«Estai preparados»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse 
a que horas da noite viria o ladrão,
estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa.
Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais,
virá o Filho do homem.
Quem é o servo fi el e prudente,
que o senhor pôs à frente da sua casa,
para lhe dar o alimento em tempo oportuno?
Feliz aquele servo que o senhor, ao chegar,
encontrar procedendo assim.
Em verdade vos digo
que lhe confi ará a administração de todos os seus bens.
Mas se o servo for mau
e disser consigo: ‘O meu senhor demora-se’,
e começar a espancar os companheiros
e a comer e beber com os ébrios,
quando o senhor daquele servo chegar, 
em dia que ele não espera e à hora que ele não pensa,
expulsá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas.
Aí haverá choro e ranger de dentes».
Palavra da salvação.

SEMANA XXI
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I 1Ts 4, 1-8                      

«A vontade de Deus é que vos santifi queis»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus:
Recebestes de nós instruções 
sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus,
e assim estais procedendo.
Mas continuai a progredir ainda mais,
pois conheceis bem as normas que vos demos
da parte do Senhor Jesus.
A vontade de Deus é que vos santifi queis,
que eviteis a imoralidade,
que saiba cada um de vós conservar o seu corpo
em santidade e honra,
sem se deixar dominar pelas paixões,
como os pagãos, que não conhecem a Deus.
Ninguém lese ou prejudique seu irmão nesta matéria,
pois de tudo isto Se vinga o Senhor,
como já vos temos dito e assegurado.
Porque Deus não nos chamou a viver na impureza,
mas na santidade.
Portanto, quem rejeita estas instruções
não rejeita um homem mas o próprio Deus,
que vos dá o Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

SEXTA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Sl 96 (97), 1 e 2ab.5-6.10.11-12
 (R. 12a) 

Refrão: Alegrai-vos, justos, no Senhor.

O Senhor é rei: exulte a terra,
rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor nuvens e trevas;
a justiça e o direito são a base do seu trono.

Derretem-se os montes como cera
diante do Senhor de toda a terra.
Os céus proclamam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória.

O Senhor ama os que detestam o mal,
guarda as almas dos seus fi éis;
o Senhor protege os seus servos
e livra-os das mãos dos ímpios.

A luz resplandece para os justos
e a alegria para os corações retos.
Alegrai-vos, ó justos, no Senhor
e louvai o seu nome santo. 

ALELUIA Lc 21, 36                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo, 
para vos apresentardes sem temor diante do Filho do 
homem.
       Refrão

SEMANA XXI
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EVANGELHO Mt 25, 1-13

«Aí vem o Esposo: ide ao seu encontro»

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

SEXTA-FEIRA
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S Á B A D O

LEITURA I 1Ts 4, 9-11                      

«Vós mesmos aprendestes de Deus 
a amar-vos uns aos outros»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Sobre o amor fraterno, não precisais que vos escreva,
porque vós mesmos aprendestes de Deus 
a amar-vos uns aos outros.
E assim fazeis com todos os irmãos na Macedónia.
Nós vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais,
tendo como ponto de honra viver em paz,
ocupando-vos dos vossos assuntos
e trabalhando com as vossas próprias mãos,
como vos ordenámos.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 97 (98), 1.7-8.9 (R. 9) 

Refrão: O Senhor julgará os povos com justiça.

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

SEMANA XXI
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Ressoe o mar e tudo o que ele encerra,
a terra inteira e tudo o que nela habita;
aplaudam os rios
e as montanhas exultem de alegria.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra:
julgará o mundo com justiça
e os povos com equidade.

ALELUIA Jo 13, 34                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 25, 14-30

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

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confi ou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; 
e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo, 
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.

SÁBADO
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Mas, o que recebera um só talento
foi escavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, confi aste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fi el.
Porque foste fi el em coisas pequenas, confi ar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
‘Senhor, confi aste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fi el.
Porque foste fi el em coisas pequenas, confi ar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
‘Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence’.
O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem, 
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes’».
Palavra da salvação.

SEMANA XXI
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I 1Ts 4, 13-18

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

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância
a respeito dos defuntos,
para não vos contristardes como os outros,
que não têm esperança.
Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou,
do mesmo modo, Deus levará com Jesus
os que em Jesus tiverem morrido.
Eis o que temos para vos dizer, 
segundo a palavra do Senhor:
Nós, os vivos, os que fi carmos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que tiverem morrido.
Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som da trombeta divina,
o próprio Senhor descerá do Céu
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos fi cado,
seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens,
para irmos ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor.
Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 95 (96), l e 3.4-5.11-12.13
 (R. 13b)

Refrão: O Senhor vem julgar a terra.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira.
Publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

O Senhor é grande e digno de louvor,
mais temível que todos os deuses.
Os deuses dos gentios não passam de ídolos,
foi o Senhor quem fez os céus.

Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém,
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores dos bosques.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra.
Julgará o mundo com justiça
e os povos com fi delidade.

ALELUIA cf. Lc 4, 18

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Espírito do Senhor está sobre Mim:
Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres.
                Refrão

SEMANA XXII
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EVANGELHO Lc 4, 16-30        

«Ele enviou-Me para anunciar a boa nova aos pobres...
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus foi a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume, 
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro, 
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos,
a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, 
entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fi xos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
E perguntavam:
«Não é este o fi lho de José?».
Jesus disse-lhes:
«Por certo Me citareis o ditado:
‘Médico, cura-te a ti mesmo’.
Faz também aqui na tua terra
o que ouvimos dizer que fi zeste em Cafarnaum».

SEGUNDA-FEIRA
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E acrescentou:
«Em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Em verdade vos digo 
que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias,
quando o céu se fechou durante três anos e seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia.
Havia em Israel muitos leprosos  no tempo do profeta Eliseu;
contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras, 
todos fi caram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade
e levaram-n’O até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edifi cada,
a fi m de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.
Palavra da salvação.

SEMANA XXII
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I 1Ts 5, 1-6.9-11

«Para que o dia do Senhor não vos surpreenda como um ladrão»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Sobre o tempo e a ocasião da vinda do Senhor, 
não precisais que vos escreva,
pois vós próprios sabeis perfeitamente
que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno.
E quando disserem: «Paz e segurança»,
é então que subitamente cairá sobre eles a ruína,
como as dores da mulher que está para ser mãe,
e não poderão escapar.
Mas vós, irmãos, não andais nas trevas,
de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão,
porque todos vós sois fi lhos da luz e fi lhos do dia:
nós não somos da noite nem das trevas.
Por isso, não durmamos como os outros,
mas permaneçamos vigilantes e sóbrios.
Deus não nos destinou para sofrermos a sua ira,
mas para alcançarmos a salvação
por Nosso Senhor Jesus Cristo,
que morreu por nós,
a fi m de que, velando ou dormindo,
vivamos em união com Ele.
Por isso, animai-vos mutuamente
e edifi cai-vos uns aos outros, como já fazeis.
Palavra do Senhor.

TERÇA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Sl 26 (27), 1.4.13-14 
 (R. cf. 13) 

Refrão: Espero contemplar a bondade do Senhor
 na terra dos vivos.

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

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

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confi a no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confi a no Senhor. 

 

ALELUIA Lc 7, 16                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Apareceu no meio de nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.
         Refrão

SEMANA XXII
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EVANGELHO Lc 4, 31-37

«Eu sei quem Tu és: o Santo de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia,
e ali ensinava aos sábados.
Todos se maravilhavam com a sua doutrina,
porque falava com autoridade.
Encontrava-se então na sinagoga
um homem que tinha um espírito de demónio impuro,
que bradou com voz forte:
«Ah! Que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré?
Vieste para nos destruir?
Eu sei quem Tu és: o Santo de Deus».
Disse-lhe Jesus em tom severo:
«Cala-te e sai desse homem».
O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes,
saiu dele sem lhe fazer mal nenhum.
Todos se encheram de assombro e diziam entre si:
«Que palavra esta!
Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros
e eles saem!».
E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. 
Palavra da salvação.

TERÇA-FEIRA
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I Cl 1, 1-8                    

« A palavra da verdade chegou até vós e ao mundo inteiro»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus,
e o irmão Timóteo,
aos cristãos de Colossos, irmãos fi éis em Cristo:
A graça e a paz de Deus nosso Pai estejam convosco.
Damos graças a Deus,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
e oramos continuamente por vós.
De facto, temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus
e da caridade que tendes para com todos os cristãos,
por causa da esperança que vos está reservada nos Céus.
Esta esperança foi-vos anunciada pela palavra da verdade, 
o Evangelho, que chegou até vós.
Assim como frutifi ca e se desenvolve no mundo inteiro,
o mesmo sucede entre vós,
desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus
e tivestes dela conhecimento verdadeiro.
Nela fostes instruídos por Epafras,
nosso querido companheiro de serviço,
que está, em vez de nós, como fi el ministro de Cristo
e nos deu a conhecer a vossa caridade segundo o Espírito.
Palavra do Senhor.

SEMANA XXII
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SALMO RESPONSORIAL Sl 51 (52), 10.11ab.11cd 
 (R. 10b) 

Refrão: Confi o na misericórdia de Deus para sempre.

Eu sou como oliveira viçosa na casa do meu Deus;
confi o para sempre na sua misericórdia.

Hei de louvar-Vos eternamente
pelo bem que me fi zestes.

Na presença dos vossos fi éis proclamarei
como é bom o vosso nome. 

ALELUIA Lc 4, 18

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Senhor enviou-Me para anunciar a boa nova aos pobres
e proclamar aos cativos a redenção.  Refrão

EVANGELHO Lc 4, 38-44

«Tenho de ir também às outras cidades anunciar a boa nova do reino de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão.
A sogra de Simão estava com febre muito alta
e pediram a Jesus que fi zesse alguma coisa por ela.
Jesus, aproximando-Se da sua cabeceira,
falou imperiosamente à febre, 
e a febre deixou-a.
Ela levantou-se e começou logo a servi-los.

QUARTA-FEIRA



484

Ao pôr do sol,
todos os que tinham doentes com diversas enfermidades
traziam-nos a Jesus
e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os.
De muitos deles saíam demónios, que diziam em altos gritos:
«Tu és o Filho de Deus».
Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar,
porque sabiam que Ele era o Messias.
Ao romper do dia,
Jesus dirigiu-Se a um lugar deserto.
A multidão foi à procura d’Ele
e, tendo-O encontrado, queria retê-l’O,
para que não os deixasse.
Mas Jesus disse-lhes:
«Tenho de ir também às outras cidades
anunciar a boa nova do reino de Deus,
porque para isto fui enviado».
E pregava pelas sinagogas da Judeia.
Palavra da salvação.

SEMANA XXII
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Cl 1, 9b-14              

«Libertou-nos do poder das trevas
e transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Não cessamos de orar por vós e de pedir que chegueis ao pleno 
conhecimento da vontade de Deus,
com toda a sabedoria e inteligência espiritual.
Assim vivereis de maneira digna do Senhor,
agradando-Lhe em tudo,
realizando toda a espécie de boas obras
e progredindo no conhecimento de Deus.
Sereis fortalecidos com o seu poder glorioso,
para que se confi rme a vossa constância e longanimidade 
a toda a prova
e, cheios de alegria, deis graças a Deus Pai,
que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, 
na luz divina.
Ele nos libertou do poder das trevas
e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado,
no qual temos a redenção, o perdão dos pecados.
Palavra do Senhor.

QUINTA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Sl 97 (98), 2-3ab.3cd-4.5-6
 (R. 2a)

Refrão:  O Senhor revelou a sua salvação.

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

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

Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.

ALELUIA Mt 4, 19

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

EVANGELHO Lc 5, 1-11

«Deixaram tudo e seguiram Jesus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.

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

QUINTA-FEIRA
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S E X TA-F E I R A

LEITURA  I Cl 1, 15-20

«Por Ele e para Ele tudo foi criado»

Leitura da  Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Cristo é a imagem de Deus invisível,
o Primogénito de toda a criatura;
Porque n’Ele foram criadas todas as coisas 
no céu e na terra, visíveis e invisíveis,
Tronos e Dominações, Principados e Potestades:
por Ele e para Ele tudo foi criado.
Ele é anterior a todas as coisas
e n’Ele tudo subsiste.
Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo.
Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos;
em tudo Ele tem o primeiro lugar.
Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude
e por Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas,
estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz,
com todas as criaturas na terra e nos céus.
Palavra do Senhor.

SEMANA XXII
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SALMO RESPONSORIAL Sl 99 (100), 2.3.4.5
 (R. 2c) 

Refrão: Vinde à presença do Senhor
 com cânticos de alegria.

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

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

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

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

ALELUIA Jo 8, 12                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

SEXTA-FEIRA
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EVANGELHO Lc 5, 33-39

«Dias virão em que o noivo lhes será tirado... 
Nesses dias jejuarão»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os fariseus e os escribas disseram a Jesus:
«Os discípulos de João Batista e os fariseus
jejuam muitas vezes e recitam orações.
Mas os teus discípulos comem e bebem».
Jesus respondeu-lhes:
«Quereis vós obrigar a jejuar os companheiros do noivo,
enquanto o noivo está com eles?
Dias virão em que o noivo lhes será tirado;
nesses dias jejuarão».
Disse-lhes também esta parábola:
«Ninguém corta um remendo de um vestido novo,
para o deitar num vestido velho,
porque não só rasga o vestido novo,
como também o remendo não se ajustará ao velho.
E ninguém deita vinho novo em odres velhos,
porque o vinho novo acaba por romper os odres,
derramar-se-á e os odres fi carão perdidos.
Mas deve deitar-se vinho novo em odres novos.
Quem beber do vinho velho não quer do novo,
pois diz: ‘O velho é que é bom’».
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I Cl 1, 21-23                     

«Deus reconciliou-vos consigo, para serdes santos e irrepreensíveis»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Outrora éreis estranhos a Deus
e na vossa mente seus inimigos pelas vossas más ações.
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 fi rmemente 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.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 53 (54), 3-4.6 e 8 (R. 6a)

Refrão:  Deus vem em meu auxílio.

Senhor, salvai-me pelo vosso nome,
pelo vosso poder fazei-me justiça.
Senhor, ouvi a minha oração,
atendei às palavras da minha boca.

Deus vem em meu auxílio,
o Senhor sustenta a minha vida.
De bom grado oferecerei sacrifícios,
cantarei a glória do vosso nome, Senhor.

SÁBADO



492

ALELUIA Jo 14, 16                     

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
ninguém vai ao Pai senão por Mim.  Refrão

EVANGELHO Lc 6, 1-5

«Porque fazeis o que não é permitido ao sábado?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Passava Jesus através das searas num dia de sábado
e os discípulos apanhavam e comiam as espigas, 
debulhando-as com as mãos.
Alguns fariseus disseram:
«Porque fazeis o que não é permitido ao sábado?».
Respondeu-lhes Jesus:
«Não lestes o que fez David,
quando ele e os seus companheiros sentiram fome?
Entrou na casa de Deus,
tomou e comeu os pães da proposição,
que só aos sacerdotes era permitido comer,
e também os deu aos companheiros».
E acrescentou:
«O Filho do homem é senhor do sábado».
Palavra da salvação.

SEMANA XXII
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA  I Cl 1, 24 – 2, 3

«Tornei-me ministro da Igreja, 
para anunciar o mistério oculto ao longo dos séculos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo, que é a Igreja.
Dela me tornei ministro,
em virtude do cargo que Deus me confi ou a vosso respeito,
isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus,
o mistério que fi cou oculto ao longo dos séculos
e que foi agora manifestado aos seus santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer
em que consiste, entre os gentios,
a glória inestimável deste mistério:
Cristo no meio de vós, esperança da glória.
E nós O anunciamos, advertindo todos os homens
e instruindo-os em toda a sabedoria,
a fi m de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.
É para isso que eu trabalho,
combatendo com o apoio da sua força,
que atua em mim poderosamente.
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Quero que saibais como é grande a luta que sustento 
por vós, pelos de Laodiceia
e por tantos outros que não me viram pessoalmente.
Luto para que os seus corações sejam confortados 
e, estreitamente unidos na caridade,
alcancem em toda a sua riqueza a plenitude da inteligência,
o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo,
no qual estão escondidos 
todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 61 (62), 6-7.9
 (R. 8a)

Refrão:  Em Deus está a minha salvação e a minha glória.

Só em Deus descansa a minha alma,
d’Ele vem a minha esperança.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.

Povo de Deus, 
em todo o tempo ponde n’Ele  a vossa confi ança,
desafogai em sua presença os vossos corações.
Deus é o nosso refúgio.
  

ALELUIA Jo 10, 27                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
          Refrão

SEMANA XXIII
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EVANGELHO Lc 6, 6-11                      

  «Observavam Jesus para verem se Ele ia curar ao sábado» 

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou numa sinagoga a um sábado
e começou a ensinar.
Estava lá um homem com a mão direita paralítica.
Os escribas e fariseus observavam Jesus,
para verem se Ele ia curar ao sábado
e encontrarem assim um pretexto para O acusarem.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos,
disse ao homem que tinha a mão paralítica:
«Levanta-te e põe-te de pé, aí no meio».
O homem levantou-se e fi cou de pé.
Depois Jesus disse-lhes:
«Eu pergunto-vos se é permitido ao sábado
fazer bem ou fazer mal, 
salvar a vida ou tirá-la».
Então olhou para todos à sua volta
e disse ao homem:
«Estende a mão».
Ele assim fez e a mão fi cou curada.
Os escribas e fariseus fi caram furiosos
e começaram a falar entre si
do que haviam de fazer a Jesus.
Palavra da salvação.

SEGUNDA-FEIRA
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA  I Cl 2, 6-15

« Deus fez que, unidos a Cristo, voltásseis à vida
e perdoou-nos todas as faltas»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Uma vez que recebestes o Senhor Jesus Cristo,
procedei em união com Ele,
enraizados e edifi cados n’Ele,
fi rmemente seguros na fé que vos foi ensinada,
procurando progredir nela com ações de graças.
Acautelai-vos para que ninguém venha perturbar-vos
com fi losofi as e sofi smas enganadores,
inspirados na tradição dos homens ou nos elementos do mundo
e não em Cristo.
Porque n’Ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade
e n’Ele, que é a cabeça de todos os Principados e Potestades,
alcançastes a vossa plenitude.
Foi n’Ele que recebestes uma circuncisão
que não é feita por mão humana
e que vos despojou do corpo de carne:
tal é a circuncisão de Cristo.
Sepultados com Ele no batismo,
também com Ele fostes ressuscitados
pela fé que tivestes no poder de Deus,
que O ressuscitou dos mortos.
Quando estáveis mortos nos vossos pecados
e na incircuncisão da vossa carne,
Deus fez que voltásseis à vida com Cristo
e perdoou-nos todas as nossas faltas.

SEMANA XXIII
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Anulou o documento da nossa dívida,
com as suas disposições contra nós;
suprimiu-o, cravando-o na cruz.
Ao despojar os Principados e as Potestades,
expô-los publicamente à irrisão,
arrastando-os no cortejo triunfal da cruz.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 144 (145), 1-2.8-9.10-11
 (R. cf. 9a)

Refrão: O Senhor é bom para com todas as criaturas.

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

Graças Vos deem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fi éis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor.  Refrão
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EVANGELHO Lc 6, 12-19

«Passou a noite em oração.
E escolheu doze, a quem chamou apóstolos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias,
Jesus subiu ao monte para rezar
e passou a noite em oração a Deus.
Quando amanheceu, chamou os discípulos
e escolheu doze entre eles, a quem deu o nome de apóstolos:
Simão, a quem deu também o nome de Pedro,
e seu irmão André;
Tiago e João; Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé;
Tiago, fi lho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota;
Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes,
que veio a ser o traidor.
Depois desceu com eles do monte
e deteve-Se num sítio plano,
com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas
de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia.
Tinham vindo para ouvir Jesus
e serem curados das suas doenças.
Os que eram atormentados por espíritos impuros
também fi cavam curados.
Toda a multidão procurava tocar Jesus,
porque saía d’Ele uma força que a todos sarava. 
Palavra da salvação.
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I Cl 3, 1-11

«Vós morrestes com Cristo:
 fazei morrer o que em vós é terreno»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Se ressuscitastes com Cristo,
aspirai às coisas do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra.
Porque vós morrestes,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar,
também vós vos manifestareis com Ele na glória.
Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno:
imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza,
que é uma idolatria.
Por causa destes vícios é que vem a ira de Deus sobre os rebeldes.
Vós também vos comportáveis assim,
quando vivíeis entre eles.
Mas agora, afastai de vós 
tudo o que é cólera, irritação, malícia, 
insulto, linguagem torpe.
Não mintais uns aos outros,
vós que vos despojastes do homem velho com as suas ações
e vos revestistes do homem novo,
que, para alcançar a verdadeira ciência,
se vai renovando à imagem do seu Criador.

QUARTA-FEIRA
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Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso,
bárbaro ou cita, escravo ou livre;
o que há é Cristo, 
que é tudo e está em todos.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 144 (145), 2-3.10-11.12-13ab
 (R. cf. 9a) 

Refrão: O Senhor é bom para com todas as criaturas.

Quero bendizer-Vos dia após dia
e louvar o vosso nome para sempre.
O Senhor é grande e digno de todo o louvor,
insondável é a sua grandeza.

Graças Vos deem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fi éis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

Deem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se por todas as gerações.

ALELUIA Lc 6, 23ab

Refrão: Aleluia. Repete-se. 
 

Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa. Refrão

SEMANA XXIII



501

EVANGELHO Lc 6, 20-26

«Bem-aventurados os pobres.
Ai de vós, os ricos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, disse:
«Bem-aventurados vós, os pobres,
porque é vosso o reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome,
porque sereis saciados.
Bem-aventurados vós, que agora chorais,
porque haveis de rir.
Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem,
quando vos rejeitarem e insultarem
e proscreverem o vosso nome como infame,
por causa do Filho do homem.
Alegrai-vos e exultai nesse dia,
porque é grande no Céu a vossa recompensa.
Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas.
Mas ai de vós, os ricos,
porque já recebestes a vossa consolação.
Ai de vós, que agora estais saciados,
porque haveis de ter fome.
Ai de vós, que rides agora,
porque haveis de entristecer-vos e chorar.
Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem.
Era assim que os seus antepassados
tratavam os falsos profetas».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA  I Cl 3, 12-17                                              

«Revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e prediletos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em ação 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 fi zerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 150, 1-2.3-4.5-6
(R. cf. 6) 

Refrão: Tudo o que vive e respira louve o Senhor.

      Ou: Aleluia.

Louvai o Senhor no seu santuário,
louvai-O no seu majestoso fi rmamento.
Louvai-O pela grandeza das suas obras,
louvai-O pela sua infi nita majestade.

Louvai-O ao som da trombeta,
louvai-O ao som da lira e da cítara.
Louvai-O com o tímpano e com a dança,
louvai-O ao som da harpa e da fl auta.

Louvai o Senhor,
louvai-O com címbalos sonoros.
Louvai-O com címbalos retumbantes.
Tudo quanto respira louve o Senhor. 

ALELUIA 1Jo 4, 12                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor em nós é perfeito.   Refrão

EVANGELHO Lc 6, 27-38

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais:
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Amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam.
Abençoai os que vos amaldiçoam,
orai por aqueles que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir
e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam, 
fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam, 
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
a fi m de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa
e sereis fi lhos do Altíssimo,
que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos,  
como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros
será usada também convosco».
Palavra da salvação.
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I 1Tm 1, 1-2.12-14

«Tinha sido blasfemo, mas alcancei misericórdia»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
por ordem de Deus, nosso Salvador,
e de Jesus Cristo, nossa esperança,
a Timóteo, meu verdadeiro fi lho na fé:
A graça, a misericórdia e a paz
da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Dou graças Àquele que me deu força,
Jesus Cristo, Nosso Senhor,
porque me julgou digno de confi ança
e me chamou ao seu serviço,
a mim que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento.
Mas alcancei misericórdia,
porque agi por ignorância, quando ainda era descrente.
A graça de Nosso Senhor superabundou em mim,
com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

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

Refrão:  O Senhor é a minha herança.

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.

SEXTA-FEIRA
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Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

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

ALELUIA cf. Jo 17, 17b.a                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

A vossa palavra, Senhor, é a verdade:
consagrai-nos na verdade.    Refrão

EVANGELHO Lc 6, 39-42

«Poderá um cego guiar outro cego?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola:
«Poderá um cego guiar outro cego?
Não cairão os dois nalguma cova?
O discípulo não é superior ao mestre,
mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre.
Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista
e não reparas na trave que está na tua?
Como podes dizer a teu irmão:
‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’,
se tu não vês a trave que está na tua?
Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista
e então verás bem 
para tirar o argueiro da vista do teu irmão».
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I 1Tm 1, 15-17

«Veio ao mundo para salvar os pecadores»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo

Caríssimo:
É digna de fé esta palavra
e merecedora de toda a aceitação:
Cristo Jesus veio ao mundo 
para salvar os pecadores,
e eu sou o primeiro deles.
Mas alcancei misericórdia,
para que, em mim primeiramente,
Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade,
como exemplo para os que hão de acreditar n’Ele,
para a vida eterna.
Ao Rei dos séculos, 
Deus imortal, invisível e único,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amen. 
Palavra do Senhor.

SÁBADO
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SALMO RESPONSORIAL Sl 112 (113), 1-2.3-4.5a e 6-7
 (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 Se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra?
Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria,
para o fazer sentar com os grandes do seu povo.

ALELUIA Jo 14, 23                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, 
diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
                 Refrão
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EVANGELHO Lc 6, 43-49

«Porque Me chamais ‘Senhor! Senhor!’,mas não fazeis o que vos digo?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não há árvore boa que dê mau fruto,
nem árvore má que dê bom fruto.
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem fi gos dos espinheiros,
nem se apanham uvas das sarças.
O homem bom,
do bom tesouro do seu coração tira o bem;
e o homem mau, 
da sua maldade tira o mal;
pois a boca fala do que transborda do coração.
Porque Me chamais ‘Senhor! Senhor!’,
mas não fazeis o que vos digo?
Vou mostrar-vos a quem se assemelha
todo aquele que vem ter comigo,
ouve as minhas palavras e as põe em prática.
É semelhante a um homem, que, para construir a casa,
escavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha.
Quando veio uma cheia,
a torrente irrompeu contra aquela casa,
mas não a pôde abalar, porque estava bem construída.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática
é semelhante a um homem
que construiu a casa sobre a terra, sem alicerces.
A torrente irrompeu contra aquela casa,
que imediatamente desabou;
e foi grande a sua ruína».  
Palavra da salvação.

SÁBADO
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I 1Tm 2, 1-8

«Façam-se preces por todos os homens a Deus,
que  quer salvar todos os homens»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Recomendo, antes de tudo,
que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças
por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades,
para que possamos levar uma vida tranquila e pacífi ca,
com toda a piedade e dignidade.
Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador;
Ele quer que todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento da verdade.
Há um só Deus 
e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo,
que Se entregou à morte pela redenção de todos.
Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo
e do qual fui constituído arauto e apóstolo
__ digo a verdade, não minto __

mestre dos gentios na fé e na verdade.
Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte,
erguendo para o Céu as mãos santas,
sem ira nem contenda. 
Palavra do Senhor.                   
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SALMO RESPONSORIAL Sl 27 (28), 2.7.8-9 
(R. 6) 

Refrão: Bendito seja o Senhor,
 que ouviu a voz da minha súplica.

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica,
quando Vos invoco,
quando ergo as minhas mãos
para o vosso templo santo.

O Senhor é a minha força e o meu protetor,
meu coração pôs n’Ele a sua confi ança e fui ajudado.
O meu coração exultou
e entoei-Lhe um cântico de louvor.

O Senhor é a fortaleza do seu povo,
a fortaleza de salvação do seu Ungido.
Salvai o vosso povo e abençoai a vossa herança,
sede o seu protetor e guia através dos tempos. 

 

 

ALELUIA Jo 3, 16

Refrão: Aleluia.          Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho unigénito;
quem acredita n’Ele tem a vida eterna  Refrão
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EVANGELHO Lc 7, 1-10

«Nem em Israel encontrei tão grande fé»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
quando Jesus acabou de falar ao povo,
entrou em Cafarnaum.
Um centurião tinha um servo a quem estimava muito
e que estava doente, quase a morrer.
Tendo ouvido falar de Jesus,
enviou-Lhe alguns anciãos dos judeus
para Lhe pedir que fosse salvar aquele servo.
Quando chegaram à presença de Jesus,
os anciãos suplicaram-Lhe insistentemente:
«Ele é digno de que lho concedas,
pois estima a nossa gente 
e foi ele que nos construiu a sinagoga».
Jesus acompanhou-os.
Já não estava longe da casa,
quando o centurião Lhe mandou dizer por uns amigos:
«Não Te incomodes, Senhor,
pois não mereço que entres em minha casa,
nem me julguei digno de ir ter contigo.
Mas diz uma palavra e o meu servo será curado.
Porque também eu, que sou um subalterno,
tenho soldados sob as minhas ordens.
Digo a um ‘Vai’ e ele vai; e a outro ‘Vem’ e ele vem;
e ao meu servo ‘Faz isto’ e ele faz».
Ao ouvir estas palavras,
Jesus sentiu admiração por ele
e, voltando-se para a multidão que O seguia, exclamou:
«Digo-vos que nem mesmo em Israel
encontrei tão grande fé».
Ao regressarem a casa,
os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. 
Palavra da salvação.
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I 1Tm 3, 1-13

«Quem exerce um cargo de governo na Igreja deve ser irrepreensível;
igualmente os diáconos devem conservar o mistério da fé numa consciência pura»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
É digna de fé esta palavra:
Quem aspira a um cargo de governo na Igreja
aspira a uma nobre função.
Mas quem exerce esse cargo deve ser irrepreensível,
casado uma só vez, sóbrio, ponderado,
digno, hospitaleiro, capaz de ensinar,
não dado ao vinho, nem violento,
mas condescendente, pacífi co e desinteressado.
Deve governar bem a sua casa,
mantendo os fi lhos submissos com toda a dignidade,
pois quem não sabe governar a própria casa,
como poderá cuidar da Igreja de Deus?
Não deve ser um recém-convertido,
não aconteça que se encha de orgulho
e venha a incorrer na mesma condenação do diabo.
Além disso, deve gozar de boa fama entre os de fora,
para não cair no descrédito 
e em alguma cilada do diabo.
Os diáconos devem igualmente ser dignos, homens de palavra,
não propensos ao excesso de bebidas nem a lucros desonestos;
e conservem o mistério da fé numa consciência pura.
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Sejam primeiro postos à prova;
depois, se não houver nada a censurar-lhes,
poderão exercer o diaconado.
As suas mulheres devem igualmente ser dignas,
não maldizentes, mas sóbrias e fi éis em tudo.
Não se casem os diáconos mais que uma vez;
governem bem os fi lhos e a própria casa.
Porque aqueles que exercem bem o seu ministério
alcançam uma posição honrosa e uma fi rme confi ança,
fundada sobre a fé em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 100 (101), 1-2ab.2cd-3ab.5.6 
 (R. cf. 2b) 

Refrão: Andarei no caminho perfeito.

Quero cantar a bondade e a justiça:
a Vós, Senhor, entoarei salmos.
Quero seguir o caminho perfeito:
quando vireis ao meu encontro?

Viverei na inocência do coração
no interior da minha casa.
Não porei diante de meus olhos
qualquer ação perversa.

Quem às ocultas calunia o seu próximo,
hei de reduzi-lo ao silêncio.
Ao de olhar altivo e coração soberbo,
não o poderei suportar.

Tenho os olhos postos na gente leal da minha terra,
para que esteja sempre ao meu lado.
Só aquele que segue o caminho perfeito
poderá ser meu servo.  
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ALELUIA Lc 7, 16

Refrão: Aleluia.                Repete-se

Apareceu no meio de nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.           Refrão

EVANGELHO Lc 7, 11-17

«Jovem, Eu te digo: levanta-te»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,    
dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim;
iam com Ele os seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade,
levavam um defunto a sepultar,
fi lho único de sua mãe, que era viúva.
Vinha com ela muita gente da cidade.
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe:
«Não chores».
Jesus aproximou-Se e tocou no caixão;
e os que o transportavam pararam.
Disse Jesus:
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te».
O morto sentou-se e começou a falar;
e Jesus entregou-o à sua mãe.
Todos se encheram de temor
e davam glória a Deus, dizendo:
«Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus visitou o seu povo».
E a fama deste acontecimento 
espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.
Palavra da salvação.
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I 1Tm 3, 14-16           

«É grande o mistério da piedade»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Escrevo-te estas coisas
na esperança de ir ter contigo muito em breve.
Mas se eu tardar,
já sabes como deves proceder na casa de Deus,
que é a Igreja do Deus vivo,
coluna e sustentáculo da verdade.
É realmente grande o mistério da piedade:
Ele foi manifestado na carne, justifi cado pelo Espírito,
contemplado pelos Anjos, anunciado entre os gentios,
acreditado no mundo, exaltado na glória.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 110 (111), 1-2.3-4.5-6 (R. 2a) 

Refrão: São grandes as obras do Senhor.

     Ou: Aleluia.

Louvarei o Senhor de todo o coração
no conselho dos justos e na assembleia.
São grandes as obras do Senhor,
admiráveis para os que nelas meditam.

A sua obra é esplendor e majestade
e a sua justiça permanece eternamente.
Instituiu um memorial das suas maravilhas:
o Senhor é misericordioso e compassivo.
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Deu sustento àqueles que O temem
e jamais se esquecerá da sua aliança.
Fez ver ao seu povo a força das suas obras,
para lhe dar a herança das nações. 

  

ALELUIA cf. Jo 6, 63c.68c                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida:
Vós tendes palavras de vida eterna.  Refrão

EVANGELHO Lc 7, 31-35

«Tocámos fl auta e não dançastes, entoámos cânticos de luto e não chorastes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«A quem hei de comparar os homens desta geração?
Com quem se parecem?
São como as crianças, que, sentadas na praça,
falam umas com as outras, dizendo:
‘Tocámos fl auta para vós e não dançastes,
entoámos lamentações e não chorastes’.
Porque veio João Batista, 
que não comia nem bebia vinho,
e vós dizeis: ‘Tem o demónio com ele’.
Veio o Filho do homem, que come e bebe,
e vós dizeis: ‘É um glutão e um ébrio,
amigo de publicanos e pecadores’.
Mas a Sabedoria é justifi cada por todos os seus fi lhos».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I 1Tm 4, 12-16      

«Tem cuidado contigo e com o teu ensino:
assim salvar-te-ás a ti e àqueles que te ouvem»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Ninguém te despreze por seres jovem.
Sê, porém, um modelo para os fi éis,
na palavra, na maneira de proceder,
na caridade, na fé e na pureza.
Enquanto não chego,
consagra-te à proclamação da Escritura,à exortação e ao ensino.
Não descuides o dom espiritual que recebeste
e te foi concedido pela intervenção profética,
com a imposição das mãos do presbitério.
Atende a estas coisas e persevera nelas,
para que o teu progresso seja manifesto a todos.
Tem cuidado contigo e com o teu ensino
e sê perseverante.
Se assim procederes, 
salvar-te-ás a ti e àqueles que te ouvem.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 110 (111), 7.8.9-10
 (R. 2a) 

Refrão: São grandes as obras do Senhor.

     Ou: Aleluia.
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Fiéis e justas são as obras das suas mãos,
imutáveis todos os seus preceitos,
irrevogáveis pelos séculos dos séculos,
estabelecidos na retidão e na verdade.

Enviou a redenção ao seu povo,
 fi rmou com ele uma aliança eterna:
santo e venerável é o seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
 são prudentes todos os que a praticam.
O louvor do Senhor permanece eternamente. 

 

ALELUIA Mt 11, 28             

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 7, 36-50

«São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
um fariseu convidou Jesus para comer com ele.
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
Então, uma mulher __  uma pecadora que vivia na cidade __ 

ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro com perfume;
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito,
banhava-Lhe os pés com as lágrimas
e enxugava-lhos com os cabelos,
beijava-os e ungia-os com o perfume.
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Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta,
saberia que a mulher que O toca é uma pecadora».   
Jesus tomou a palavra e disse-lhe:
«Simão, tenho uma coisa a dizer-te».
Ele respondeu: «Fala, Mestre».
Jesus continuou:
«Certo credor tinha dois devedores:
um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos.
Qual deles fi cará mais seu amigo?».
Respondeu Simão:
«Aquele __ suponho eu __ a quem mais perdoou».
Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem».
E voltando-Se para a mulher, disse a Simão:
«Vês esta mulher?
Entrei em tua casa 
e não Me deste água para os pés;
mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas
e enxugou-os com os cabelos.
Não Me deste o ósculo;
mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés.
Não Me derramaste óleo na cabeça;
mas ela ungiu-Me os pés com perfume.
Por isso te digo:
São-lhe perdoados os seus muitos pecados,
porque muito amou;
mas aquele a quem pouco se perdoa, 
pouco ama».
Depois disse à mulher:
«Os teus pecados estão perdoados».
Então os convivas começaram a dizer entre si:
«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?».
Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
Palavra da salvação.
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I       1Tm 6, 2c-12

«Mas tu, homem de Deus, pratica a justiça»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Eis o que deves ensinar e recomendar:
Se alguém ensinar outra doutrina
e não seguir as palavras salutares de Nosso Senhor Jesus Cristo
e a doutrina conforme à piedade,
é um homem orgulhoso, um ignorante,
um doente que se ocupa com questões e contendas de palavras.
Daí nasce a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas malévolas, 
as altercações entre homens de espírito perverso,
que perderam o sentido da verdade
e veem na piedade uma fonte de lucro.
A piedade é realmente uma fonte de lucro
para quem se contenta com o que tem.
Nada trouxemos para este mundo
e nada podemos levar dele.
Se tivermos que comer e que vestir,
estaremos contentes.
Mas aqueles que querem enriquecer
caem em ciladas e tentações 
e em muitos desejos insensatos e funestos,
que mergulham os homens na ruína e na perdição.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males;
alguns, ao tentarem alcançá-lo,
transviaram-se da fé 
e atraíram sobre si muitos sofrimentos.
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Mas tu, homem de Deus, evita tudo isso.
Pratica a justiça e a piedade,
a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão.
Combate o bom combate da fé,
conquista a vida eterna, para a qual foste chamado
e sobre a qual fi zeste tão bela profi ssão de fé
perante numerosas testemunhas.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 48 (49), 6-7.8-10.17-18.19-20
 (R. Mt 5, 3) 

Refrão: Bem-aventurados os pobres em espírito,                    
 porque deles é o reino dos Céus.

Porque hei de inquietar-me nos dias maus,
quando me cerca a iniquidade dos perseguidores,
dos que confi am na sua opulência
e se vangloriam na sua grande riqueza?

O homem não pode pagar o seu resgate,
não pode pagar a Deus a sua redenção.
É muito caro o resgate da sua vida
e ele nunca pagará o sufi ciente,
para prolongar indefi nidamente a sua vida
e não experimentar a corrupção da morte.

Não te irrites se alguém enriquece
e aumenta a riqueza da sua casa.
Quando morrer, nada levará consigo,
a sua fortuna não o acompanhará.

Ainda que em vida se felicitasse:
«Louvar-te-ão porque trataste bem de ti»,
não deixará de ir para a companhia de seus pais,
que jamais verão a luz. 
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ALELUIA cf. Mt 11, 25            

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 8, 1-3

«Algumas mulheres ajudavam Jesus e os discípulos com os seus bens»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus ia caminhando por cidades e aldeias,
a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus.
Acompanhavam-n’O os Doze,
bem como algumas mulheres que tinham sido curadas
de espíritos malignos e de enfermidades.
Eram Maria, chamada Madalena,
de quem tinham saído sete demónios,
Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes,
Susana e muitas outras,
que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens.
Palavra da salvação. 
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S Á B A D O

LEITURA 1Tm 6, 13-16

«Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Ordeno-te na presença de Deus, 
que dá a vida a todas as coisas,
e de Cristo Jesus, 
que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos:
Guarda o mandamento do Senhor,
sem mancha e acima de toda a censura,
até à aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual manifestará a seu tempo
o venturoso e único soberano,
Rei dos reis e Senhor dos senhores,
o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível,
que nenhum homem viu nem pode ver.
A Ele a honra e o poder eterno. Amen.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 99 (100), 2.3.4.5 (R. 2c) 

Refrão: Vinde à presença do Senhor 
 com cânticos de alegria.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.
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Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

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

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

  

ALELUIA cf. Lc 8, 15            

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso
e produzem fruto pela perseverança.  Refrão

EVANGELHO Lc 8, 4-15

«A semente que caiu em boa terra
são aqueles que conservam a palavra e dão fruto pela sua perseverança»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
reuniu-se uma grande multidão,
que vinha ter com Jesus de todas as cidades,
e Ele falou-lhes por meio da seguinte parábola:
«O semeador saiu para semear a sua semente.
Quando semeava,
uma parte da semente caiu à beira do caminho:
foi calcada e as aves do céu comeram-na.
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Outra parte caiu em terreno pedregoso:
depois de ter nascido, secou por falta de humidade.
Outra parte caiu entre espinhos:
os espinhos cresceram com ela e sufocaram-na.
Outra parte caiu em boa terra:
nasceu e deu fruto cem por um».
Dito isto, exclamou:
«Quem tem ouvidos para ouvir, oiça».
Os discípulos perguntaram a Jesus 
o que signifi cava aquela parábola
e Ele respondeu:
«A vós foi concedido conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas aos outros serão apresentados só em parábolas,
para que, ao olharem, não vejam,
e, ao ouvirem, não entendam.
É este o sentido da parábola:
A semente é a palavra de Deus.
Os que estão à beira do caminho
são aqueles que ouvem,
mas depois vem o diabo tirar-lhes a palavra do coração,
para que não acreditem e se salvem.
Os que estão em terreno pedregoso
são aqueles que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria,
mas, como não têm raiz,
acreditam por algum tempo 
e afastam-se quando chega a provação.
A semente que caiu entre espinhos
são aqueles que ouviram,
mas, sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida,
sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer.
A semente que caiu em boa terra
são aqueles que ouviram a palavra 
com um coração nobre e generoso,
a conservam e dão fruto pela sua perseverança».
Palavra da salvação.
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I Esd 1, 1-6

«Quem de entre vós faz parte do povo do Senhor
 suba a Jerusalém para construir o templo do Senhor»

Início do Livro de Esdras
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para se cumprir a palavra do Senhor,
pronunciada pela boca de Jeremias,
o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
que mandou publicar em todo o seu reino,
de viva voz e por escrito,
a seguinte proclamação:
«Assim fala Ciro, rei da Pérsia:
O Senhor, Deus do Céu, 
entregou-me todos os reinos da terra
e Ele próprio me encarregou
de Lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá.
Quem de entre vós faz parte do seu povo?
O seu Deus esteja com ele
e suba a Jerusalém de Judá,
para construir o templo do Senhor, 
o Deus de Israel, que habita em Jerusalém.
E todos os sobreviventes do povo, onde quer que residam,
devem ser ajudados pelos habitantes do lugar,
com prata, ouro, bens e rebanhos,
e também com oferendas voluntárias,
para o templo de Deus, que habita em Jerusalém».
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Então levantaram-se os chefes de família de Judá e de Benjamim,
os sacerdotes e os levitas, 
enfi m, todos os que o Senhor inspirou
para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém.
Todos os seus vizinhos os ajudaram em tudo,
com prata, ouro, bens, rebanhos e objetos preciosos,
e também com toda a espécie de ofertas voluntárias.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
 (R.3a)

Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.
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ALELUIA Mt 5, 16            

Refrão: Aleluia        Repete-se

Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras
e glorifi quem o vosso Pai que está nos Céus.
          Refrão

EVANGELHO Lc 8, 16-18

«A lâmpada coloca-se num candelabro, para que os que entram vejam a luz»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com uma vasilha
ou a colocar debaixo da cama, 
mas coloca-a num candelabro,
para que os que entram vejam a luz.
Não há nada oculto que não se torne manifesto,
nem secreto que não seja conhecido à luz do dia.
Portanto, tende cuidado com a maneira como ouvis.
Pois àquele que tem, dar-se-á;
mas àquele que não tem,
até o que julga ter lhe será tirado». 
Palavra da salvação.
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I Esd 6, 7-8.12b.14-20            

«Terminaram a construção do templo de Deus e celebraram a Páscoa»

Leitura do Livro de Esdras
Naqueles dias,
Dario, rei da Pérsia, 
escreveu às autoridades da província ocidental do Eufrates,
dizendo:
«Deixai o governador de Judá e os anciãos dos judeus
prosseguir os trabalhos do templo de Deus.
Sobre o trabalho que os anciãos dos judeus estão a realizar
para a reconstrução do templo de Deus no seu local primitivo,
ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem,
pontualmente e sem interrupção,
usando para isso as rendas reais dos impostos recolhidos
na província ocidental do Eufrates.
Fui eu, Dario, que dei esta ordem:
deve ser fi elmente cumprida».
Então os anciãos dos judeus retomaram com êxito a construção,
encorajados pelas palavras dos profetas Ageu
e Zacarias, fi lho de Ido.
Levaram a construção a bom termo,
segundo a vontade do Deus de Israel
e a ordem de Ciro e de Dario, reis da Pérsia.
O templo de Deus foi concluído no terceiro dia do mês de Adar,
no sexto ano do reinado de Dario.
Os fi lhos de Israel
__ os sacerdotes, os levitas e os outros exilados __.

celebraram alegremente a dedicação do templo de Deus.
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Para esta dedicação do templo de Deus,
ofereceram cem touros, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros,
e, como sacrifício pelo pecado de todo o Israel,
doze cabritos, segundo o número das tribos de Israel.
Estabeleceram também os sacerdotes segundo as suas classes
e os levitas segundo os seus turnos,
para o serviço divino em Jerusalém,
conforme está escrito no livro de Moisés.
Os repatriados celebraram a Páscoa 
no dia catorze do primeiro mês.
Como todos os sacerdotes e os levitas, sem excepção, 
se tinham purifi cado,
todos estavam puros e puderam imolar a Páscoa
para todos os exilados, para os seus irmãos sacerdotes 
e para si próprios.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 121 (122), 1-2.3-4a.4b-5
 (R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

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

Jerusalém, cidade bem edifi cada,
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos,
as tribos do Senhor.

Segundo o costume de Israel,
para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.
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ALELUIA Lc 11, 28           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.
               Refrão

EVANGELHO Lc 8, 19-21

«Minha mãe e meus irmãos 
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
vieram ter com Jesus sua Mãe e seus irmãos,
mas não podiam chegar junto d’Ele por causa da multidão.
Então disseram-Lhe:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-Te».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus 
e a põem em prática». 
Palavra da salvação.
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I Esd 9, 5-9            

«Na nossa escravidão, Deus não nos abandonou»

Leitura do Livro de Esdras
Na hora da oblação da tarde,
eu, Esdras, levantei-me da minha prostração
e, com as vestes e o manto rasgados, pus-me de joelhos,
estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse:
«Meu Deus, tenho tanta vergonha e confusão
que não posso levantar o rosto para Vós, meu Deus.
Porque as nossas iniquidades multiplicaram-se 
acima das nossas cabeças
e os nossos pecados acumularam-se até ao céu.
Desde o tempo dos nossos pais até ao dia de hoje,
são grandes as nossas culpas.
Por causa dos nossos pecados,
nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes,
fomos entregues às mãos dos reis das nações,
à espada, ao cativeiro, à rapina e à vergonha,
como acontece neste dia.
Mas agora, em pouco tempo,
o Senhor, nosso Deus, concedeu-nos a graça
de conservar entre nós um resto de sobreviventes
e de nos dar asilo no seu lugar santo.
Assim o nosso Deus iluminou os nossos olhos
e deu-nos um pouco de vida na nossa escravidão.
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Porque nós éramos escravos,
mas, na nossa escravidão, o nosso Deus não nos abandonou: 
atraiu sobre nós a benevolência dos reis da Pérsia,
dando-nos a vida necessária
para erguer a casa do nosso Deus e restaurar as suas ruínas
e concedendo-nos um abrigo seguro em Judá e Jerusalém».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Tb 13, 2.3-4a.4bcd.5.8
 (R.2a) 

Refrão: Bendito seja Deus, que vive eternamente.

Bendito seja Deus, que vive eternamente:
o seu reino permanece por todos os séculos.
Nas suas mãos está o castigo e o perdão, a vida e a morte,
nada e ninguém escapa ao seu poder.

Dai-Lhe graças, fi lhos de Israel, diante das nações,
porque Ele vos dispersou no meio dos gentios,
mas entre eles manifestou a sua grandeza:
Exaltai-O diante de todos os seres vivos.

Por nossos pecados Ele nos castiga,
mas de novo usará de misericórdia
e vos reunirá de todas as nações, 
entre as quais vos dispersastes.

Na terra do meu exílio louvarei o meu Senhor,
darei a conhecer o seu poder e a sua grandeza 
 a um povo de pecadores.
Vinde, pecadores, e praticai a justiça na sua presença:
talvez vos mostre a sua benevolência e a sua misericórdia.
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ALELUIA Mc 1, 15               

Refrão: Aleluia       Repete-se

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

EVANGELHO Lc 9, 1-6

«Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus chamou os doze Apóstolos
e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios
e para curarem todas as doenças.
Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus
e a curar os enfermos.
E disse-lhes:
«Não leveis nada para o caminho:
nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro,
e não leveis duas túnicas.
Quando entrardes em alguma casa,
fi cai nela até partirdes dali.
Se alguns não vos receberem,
ao sair dessa cidade,
sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles».
Os Apóstolos partiram
e foram de terra em terra
a anunciar a boa nova
e a realizar curas por toda a parte. 
Palavra da salvação.
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Ag 1, 1-8           

«Reconstruí o meu templo e nele porei a minha complacência»

Início da Profecia de Ageu
No segundo ano do rei Dario,
no primeiro dia do sexto mês,
foi dirigida a palavra do Senhor,
por meio do profeta Ageu,
a Zorobabel, fi lho de Salatiel, governador de Judá,
e a Josué, fi lho de Josadac, sumo sacerdote:
«Assim fala o Senhor do Universo:
Este povo diz:
‘Não chegou ainda o tempo
de se reconstruir o templo do Senhor’».
E a palavra do Senhor foi manifestada,
por meio do profeta Ageu:
«Para vós chegou o tempo de habitardes em casas confortáveis,
enquanto este templo continua em ruínas».
Por isso, assim fala o Senhor do Universo:
«Pensai bem na vossa situação.
Semeais muito e colheis pouco;
comeis e não vos saciais;
bebeis e não matais a sede;
vestis-vos e não vos aqueceis;
e o operário mete o seu salário num saco roto».
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Assim fala o Senhor do Universo:
«Pensai bem na vossa sorte:
Subi ao monte, trazei madeira 
e reconstruí o meu templo;
nele porei a minha complacência 
e manifestarei a minha glória»
– diz o Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 149, 1-2.3-4.5-6a e 9b
 (R. 4a) 

Refrão: O Senhor ama o seu povo. 

     Ou: Aleluia.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
Alegre-se Israel em seu Criador,
rejubilem os fi lhos de Sião em seu Rei.

Louvem o seu nome com danças,
cantem ao som do tímpano e da cítara,
porque o Senhor ama o seu povo,
coroa os humildes com a vitória.

Exultem de alegria os fi éis,
cantem jubilosos em suas casas;
em sua boca os louvores de Deus.
Esta é a glória de todos os seus fi éis. 
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ALELUIA Jo 14, 6            

Refrão: Aleluia       Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
ninguém vai ao Pai senão por Mim.
         Refrão

EVANGELHO Lc 9, 7-9

«A João mandei-o eu decapitar. 
Mas quem é este homem, de quem oiço tais coisas?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que Jesus fazia
e andava perplexo, porque alguns diziam:
«É João Batista que ressuscitou dos mortos».
Outros diziam: «É Elias que reapareceu».
E outros diziam ainda: 
«É um dos antigos profetas que ressuscitou».
Mas Herodes disse:
«A João mandei-o eu decapitar.
Mas quem é este homem, 
de quem oiço dizer tais coisas?».
E procurava ver Jesus.
Palavra da salvação.
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I Ag 1, 15b – 2, 9            

«Dentro de pouco tempo, encherei de glória este templo»

Leitura da Profecia de Ageu
No segundo ano do rei Dario,
no dia vinte e um do sétimo mês,
a palavra do Senhor foi manifestada por meio do profeta Ageu:
«Vai dizer a Zorobabel, fi lho de Salatiel, governador de Judá,
a Josué, fi lho de Josadac, sumo sacerdote,
e a todo o povo:
Haverá entre vós algum sobrevivente
que tenha visto este templo na sua primeira glória?
E em que estado o vedes agora?
Não se apresenta ele a vossos olhos reduzido a nada?
Agora, coragem, Zorobabel! 
Coragem, Josué, fi lho de Josadac, sumo sacerdote!
Coragem, povo todo da terra! 
– oráculo do Senhor.
Mãos à obra, porque Eu estou convosco! 
– oráculo Senhor.
Segundo a aliança que fi rmei convosco, quando saistes do Egito,
o meu espírito está no meio de vós. Não temais.
Assim fala o Senhor do Universo:
Dentro de pouco tempo,
abalarei os céus e a terra, o mar e o continente.
Abalarei todas as nações;
afl uirão riquezas de todos os povos
e encherei de glória este templo 
– diz o Senhor do Universo.
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A Mim pertence a prata, a Mim pertence o ouro
– oráculo do Senhor do Universo.
A glória deste novo templo será maior que a do antigo
– oráculo do Senhor do Universo.
E neste lugar farei reinar a paz
– oráculo do Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL              Sl 42 (43), 1.2.3.4
 (R. cf. 5bc) 

Refrão: Espero em Deus, meu Salvador.

Fazei-me justiça, meu Deus,
defendei a minha causa contra a gente sem piedade,
livrai-me do homem desleal e perverso.

Vós, ó Deus, sois o meu refúgio:
Porque me abandonastes?
Porque hei-de andar triste, sob a opressão do inimigo?

Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa e ao vosso santuário.

E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei, Senhor, meu Deus. 
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ALELUIA Mc 10, 45              

Refrão: Aleluia       Repete-se

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção dos homens. Refrão

EVANGELHO Lc 9, 18-22

«És o Messias de Deus.
O Filho do homem tem de sofrer muito»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Um dia, Jesus orava sozinho,
estando com Ele apenas os discípulos.
Então perguntou-lhes:
«Quem dizem as multidões que Eu sou?».
Eles responderam:
«Uns, João Batista; outros, que és Elias;
e outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou».
Disse-lhes Jesus:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Pedro tomou a palavra e respondeu:
«És o Messias de Deus».
Ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse
e acrescentou:
«O Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I Zc 2, 5-9.14-15a     

«Eu venho habitar no meio de ti»

Leitura da Profecia de Zacarias
Levantei os olhos e vi um homem 
que tinha na mão um cordel de medir.
Eu perguntei-lhe: «Aonde vais?».
Ele respondeu-me: «Vou medir Jerusalém,
para ver qual é a sua largura e o seu comprimento».
Quando o Anjo que me falava se adiantou,
outro Anjo veio ao seu encontro e disse-lhe:
«Corre e vai dizer a esse jovem:
Jerusalém deverá fi car sem muros,
por causa da multidão de homens e animais que haverá nela.
E Eu serei para ela __ diz o Senhor __

uma muralha de fogo à sua volta
e no meio dela serei a sua glória.
Exulta e alegra-te, fi lha de Sião,
porque Eu venho habitar no meio de ti
– oráculo do Senhor.
Nesse dia, muitas nações hão de aderir ao Senhor.
Serão o meu povo 
e Eu habitarei no meio de ti».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Jr 31, 10.11-12ab.13
 (R. 10d) 

Refrão: Como o pastor guarda o seu rebanho,
assim nos guarda o Senhor.

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

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

A virgem dançará alegremente,
exultarão os jovens e os velhos.
Converterei o seu luto em alegria
e a sua dor será mudada em consolação e júbilo. 

ALELUIA cf. 2Tm 1, 10              

Refrão: Aleluia        Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 43b-45

«O Filho do homem vai ser entregue.
Eles tinham medo de O interrogar sobre tal assunto»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estavam todos admirados com tudo o que Jesus fazia.
Então Ele disse aos discípulos:
«Escutai bem o que vou dizer-vos.
O Filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens».
Eles, porém, não compreendiam aquelas palavras;
eram misteriosas para eles e não as entendiam.
Mas tinham medo de O interrogar sobre tal assunto.
Palavra da salvação.
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I Zc 8, 1-8         

«Eu libertarei o meu povo, das terras do Oriente e das terras do Ocidente»

Leitura da Profecia de Zacarias
A palavra do Senhor do Universo foi-me dirigida nestes termos:
«Assim fala o Senhor do Universo:
Sinto por Sião um amor ardente,
tenho por ela um grande ciúme.
Assim fala o Senhor:
Eu voltarei para Sião, habitarei em Jerusalém.
Jerusalém será chamada ‘Cidade fi el’
e o monte do Senhor do Universo ‘Monte Santo’.
Assim fala o Senhor do Universo:
Velhos e velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém,
cada um apoiado no seu bastão por causa da muita idade.
As praças da cidade encher-se-ão de meninos e meninas,
que brincarão nas suas praças.
Assim fala o Senhor do Universo:
Se isto parece impossível, 
naqueles dias, aos olhos do resto deste povo,
porventura será também impossível a meus olhos? 
– oráculo do Senhor do Universo.
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Assim fala o Senhor do Universo:
Eu libertarei o meu povo,
das terras do Oriente e das terras do Ocidente.
Hei-de trazê-los de novo para habitarem em Jerusalém.
Eles serão o meu povo 
e Eu serei o seu Deus
na fi delidade e na justiça».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 101 (102), 16-18.19-21.29 e 22-23
(R. 17)

Refrão: Quando o Senhor restaurar Sião,
 manifestará a sua glória.

Os povos temerão, Senhor, o vosso nome,
todos os reis da terra a vossa glória.
Quando o Senhor reconstruir Sião
e manifestar a sua glória,
atenderá a súplica do infeliz
e não desprezará a sua oração.

Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras
e o povo que se há de formar louvará o Senhor.
Debruçou-Se do alto da sua morada,
lá do Céu o Senhor olhou para a terra,
para ouvir os gemidos dos cativos,
para libertar os condenados à morte.

Os fi lhos dos vossos servos hão de permanecer
e a sua descendência se perpetuará na vossa presença,
para ser proclamado em Sião o nome do Senhor
e em Jerusalém o seu louvor,
quando se reunirem todos os reinos
para servirem o Senhor.
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ALELUIA Mc 10, 45            

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção dos homens. Refrão

EVANGELHO Lc 9, 46-50

«Quem for o mais pequeno entre vós, esse será o maior»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
houve uma discussão entre os discípulos
sobre qual deles seria o maior.
Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos,
tomou uma criança, colocou-a junto de Si e disse-lhes:
«Quem acolher em meu nome uma criança como esta
acolhe-Me a Mim;
e quem Me acolher acolhe Aquele que Me enviou.
Na verdade, quem for o mais pequeno entre vós
esse é que será o maior».
João tomou a palavra e disse:
«Mestre, vimos um homem expulsar os demónios em teu nome
e quisemos impedi-lo, porque ele não anda connosco».
Mas Jesus respondeu-lhe:
«Não lho proibais,
pois quem não é contra vós é por vós». 
Palavra da salvação.
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I Zc 8, 20-23

«Virão muitos povos procurar o Senhor em Jerusalém» 

Leitura da Profecia de Zacarias
Assim fala o Senhor do Universo:
Virão de novo a Jerusalém
povos e habitantes de grandes cidades.
Os habitantes de uma cidade
irão dizer aos habitantes da outra:
«Vamos implorar a benevolência do Senhor,
vamos procurar o Senhor do Universo.
Eu também irei».
Virão muitos povos e nações poderosas
procurar em Jerusalém o Senhor do Universo,
implorar a benevolência do Senhor.
Assim fala o Senhor do Universo:
Naqueles dias,
dez homens de todas as línguas faladas entre as nações
agarrarão um judeu pela orla do manto, dizendo:
«Queremos ir na vossa companhia,
porque ouvimos dizer que Deus está convosco».
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL Sl 86 (87), 1-3.4-5.6-7
 (R. Zc 8, 23) 

Refrão: O Senhor está connosco.

O Senhor ama a cidade, 
por Ele fundada sobre os montes santos;
ama as portas de Sião 
 mais que todas as moradas de Jacob.
Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus.

Contarei o Egito e a Babilónia 
 entre os meus adoradores;
a Filisteia, Tiro e a Etiópia, uns e outros ali nasceram.
E dir-se-á em Sião: «Todos lá nasceram,
o próprio Altíssimo a consolidou».

O Senhor escreverá no registo dos povos:
«Este nasceu em Sião».
E irão dançando e cantando:
«Todas as minhas fontes estão em ti».  

 

ALELUIA Mc 10, 45             

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção dos homens. Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 51-56

«Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fi m de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor, 
queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?».
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Palavra da salvação.



551QUARTA-FEIRA

Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I Ne 2, 1-8           

«Se te parecer bem, ó rei, 
manda-me ir à cidade dos meus pais, para a reconstruir»

Leitura do Livro de Neemias
No mês de Nisã do ano vinte do reinado de Artaxerxes,
em que eu era o copeiro-mor,
tomei o vinho e servi-o ao rei.
Como eu nunca me apresentara triste na sua presença,
o rei perguntou-me:
«Porque tens o rosto abatido?
Não estás doente; mas certamente tens o coração angustiado».
Eu assustei-me, mas respondi ao rei:
«Viva o rei para sempre!
Como não havia de andar tão triste,
se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas
e as suas portas devoradas pelo fogo?».
O rei disse-me:
«Então que desejas fazer?».
Eu invoquei o Deus dos Céus e respondi ao rei:
«Se te agrada, ó rei, e estás contente com o teu servo,
manda-me ir a Judá para reconstruir a cidade
onde estão os túmulos dos meus pais».
O rei, que tinha a rainha a seu lado, perguntou-me:
«Quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás?».
Marquei uma data. 
O rei concordou e deixou-me partir.
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Eu disse ainda ao rei:
«Se parecer bem ao rei,
deem-me cartas para o governador 
da província ocidental do Eufrates,
a fi m de me deixarem passar, até eu chegar a Judá,
e também uma carta para Asaf, intendente do parque fl orestal,
a fi m de me dar madeira
para reconstruir as portas da cidadela do templo,
as muralhas da cidade e a casa onde vou morar».
O rei concedeu-mo,
porque a mão bondosa do meu Deus estava comigo. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 136 (137), 1-2.3.4-5.6 
 (R. 6a)

Refrão: Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,
 fi que presa a minha língua.

Sobre os rios de Babilónia nos sentámos a chorar,
com saudades de Sião.
Nos salgueiros das suas margens,
dependurámos nossas harpas.

Aqueles que nos levaram cativos
queriam ouvir os nossos cânticos
e os nossos opressores uma canção de alegria:
«Cantai-nos um cântico de Sião».

Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor
em terra estrangeira?
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém,
esquecida fi que a minha mão direita.
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Apegue-se-me a língua ao paladar,
se não me lembrar de ti,
se não fi zer de Jerusalém
a maior das minhas alegrias.

ALELUIA Fl 3, 8-9              

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 9, 57-62

«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».

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



554 SEMANA XXVI

Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Ne 8, 1-4a.5-6.7b-12

«Esdras abriu o Livro da Lei e bendisse o Senhor;
e todos responderam: «Amen! Amen!»

Leitura do Livro de Neemias
Naqueles dias,
todo o povo israelita se reuniu como um só homem
na praça de Jerusalém que está em frente da Porta das Águas.
Disseram ao escriba Esdras
que trouxesse o Livro da Lei de Moisés,
que o Senhor havia prescrito a Israel.
Então o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei
perante a assembleia de homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Era o primeiro dia do sétimo mês.
Desde a aurora até ao meio dia,
fez a leitura do Livro, 
na praça situada em frente da Porta das Águas,
diante dos homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Todo o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei.
O escriba Esdras estava de pé
num estrado de madeira feito de propósito.
Estando assim em plano superior a todo o povo,
Esdras abriu o Livro à vista de todos;
e quando o abriu, todos se levantaram.
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Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus,
e todo o povo respondeu, erguendo as mãos: 
«Amen! Amen!».
E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor.
Os levitas explicavam a Lei ao povo,
que permanecia de pé.
Liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus
e explicavam o seu sentido,
de maneira que se pudesse compreender a leitura.
Então o governador Neemias,
o sacerdote e escriba Esdras, 
bem como os levitas, que ensinavam o povo,
disseram a todo o povo:
«Hoje é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus.
Não vos entristeçais nem choreis».
__ Porque todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei __.
Depois Neemias acrescentou:
«Ide para vossas casas,
comei uma boa refeição, tomai bebidas doces
e reparti com aqueles que não têm nada preparado.
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor;
portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza».
Os levitas acalmavam o povo, dizendo:
«Não vos lamenteis nem afl ijais,
porque este dia é santo».
E todo o povo se retirou para comer e beber,
repartindo com quem não tinha nada,
e manifestaram grande alegria,
porque tinham compreendido as palavras que lhes anunciaram.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 18 B (19 B), 8.9.10.11
 (R. 9a)            

Refrão: Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração.

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

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

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são retos.

Aceitai as palavras da minha boca
e os pensamentos do meu coração
estejam na vossa presença:
Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor.  

ALELUIA Mc 1, 15            

Refrão: Aleluia       Repete-se

Está próximo o reino de Deus:
arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Refrão
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EVANGELHO Lc 10, 1-12

«A vossa paz repousará sobre eles»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, fi cará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’.
Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem,
saí à praça pública e dizei:
‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés
sacudimos para vós.
No entanto, fi cai sabendo: Está perto o reino de Deus’.
Eu vos digo:
Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma
do que para essa cidade».
Palavra da salvação.
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I Br 1, 15-22           

«Porque pecámos contra o Senhor e não Lhe obedecemos»

Leitura do Livro de Baruc
Ao Senhor, nosso Deus, pertence a justiça
e a nós a vergonha que sentimos no rosto,
como sucede neste dia
ao homem de Judá e aos habitantes de Jerusalém,
aos nossos reis, aos nossos chefes, aos nossos sacerdotes,
aos nossos profetas e aos nossos pais,
porque pecámos contra o Senhor.
Não obedecemos ao Senhor nosso Deus,
não ouvimos a sua voz, 
nem seguimos os mandamentos que Ele nos deu.
Desde o dia em que o Senhor 
fez sair os nossos pais da terra do Egito 
até este dia,
fomos rebeldes ao Senhor, nosso Deus,
e procedemos levianamente, não querendo escutar a sua voz.
Por isso, como vemos hoje,
caíram sobre nós as desgraças e maldições
que o Senhor predissera pela boca do seu servo Moisés, 
no dia em que fez sair os nossos pais da terra do Egito,
para nos dar uma terra onde corre leite e mel.
Não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus,
apesar das palavras dos Profetas que Ele nos enviou;
mas cada um de nós seguiu as inclinações do seu coração,
servindo deuses falsos
e praticando o que é mal aos olhos do Senhor, nosso Deus.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 78 (79), 1-2.3-5.8.9
 (R. 9b) 

Refrão: Salvai-nos, Senhor, para glória do vosso nome.

Senhor, as nações invadiram a vossa herança,
profanaram o vosso santo templo,
 fi zeram de Jerusalém um montão de ruínas.
Deram o corpo dos vossos servos
 em alimento às aves do céu,
as carnes de vossos fi éis aos animais da selva.

Derramaram seu sangue em torno de Jerusalém
 e não houve quem lhes desse sepultura.
Tornámo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos,
 a irrisão e o escárnio dos que nos rodeiam.
Até quando, Senhor, Vos mostrareis sempre irritado
e se reavivará, como fogo, a vossa indignação? 

Não recordeis, Senhor, contra nós
as culpas dos nossos pais.
Corra ao nosso encontro a vossa misericórdia,
porque somos tão miseráveis.

Ajudai-nos, ó Deus, nosso salvador,
para glória do vosso nome.
Salvai-nos e perdoai os nossos pecados,
para glória do vosso nome.
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ALELUIA cf. Sl 94 (95), 8ab            

Refrão: Aleluia       Repete-se

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.  Refrão

EVANGELHO Lc 10, 13-16

«Quem Me rejeita, rejeita Aquele que Me enviou»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus:
«Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!
Porque se em Tiro e em Sidónia se tivessem realizado
os milagres que em vós se realizaram,
há muito tempo teriam feito penitência,
vestindo-se de cilício e sentando-se sobre a cinza.
Assim, no dia do Juízo,
haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós.
E tu, Cafarnaum, serás elevada até ao céu?
Até ao inferno é que descerás.
Quem vos escuta, escuta-Me a Mim;
e quem vos rejeita, rejeita-Me a Mim.
Mas quem Me rejeita, rejeita Aquele que Me enviou».
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I Br 4, 5-12.27-29           

«Aquele que vos infl igiu estes males
fará vir sobre vós a eterna alegria»

Leitura do Livro de Baruc
Tem coragem, meu povo, memorial de Israel.
Fostes vendidos às nações, 
mas não para vossa ruína.
Por terdes provocado a ira de Deus,
fostes entregues aos vossos inimigos,
pois irritastes Aquele que vos criou,
oferecendo sacrifícios aos demónios e não a Deus.
Esquecestes Aquele que vos sustentou, o Deus eterno,
e contristastes também aquela que vos alimentou, Jerusalém.
Ao ver cair sobre vós a ira de Deus, ela disse:
«Ouvi, cidades vizinhas de Sião,
Deus infl igiu-me um grande sofrimento,
pois vi o cativeiro dos meus fi lhos e fi lhas,
que o Eterno fez cair sobre eles.
Eu tinha-os alimentado com alegria,
mas vi-os partir com pranto e afl ição.
Ninguém se alegre por causa de mim,
vendo-me viúva e abandonada.
Fiquei só, por causa dos pecados de meus fi lhos,
porque se desviaram da Lei de Deus.
Tende coragem, meus fi lhos, e clamai a Deus,
pois Aquele que vos castigou lembrar-se-á de vós.
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Assim como tivestes o pensamento de abandonar a Deus,
agora voltai para Ele
e empenhai-vos dez vezes mais em procurá-l’O.
Pois Aquele que vos infl igiu estes males
fará vir sobre vós a eterna alegria,
juntamente com a vossa salvação».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                    Sl 68 (69), 33-35.36-37
 (R. cf. 34a)

Refrão: O Senhor escuta o clamor dos pobres. 

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.
Louvem-n’O o céu e a terra, 
 os mares e quanto neles se move.

Deus protegerá Sião, reconstruirá as cidades de Judá;
e hão de voltar a ocupá-la os cativos.
Os seus servos a receberão em herança
e nela hão de morar os que amam o seu nome.  

ALELUIA cf. Mt 11, 25              

Refrão: Aleluia       Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
          Refrão
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EVANGELHO Lc 10, 17-24

«Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo:
«Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões
e dominar toda a força do inimigo;
nada poderá causar-vos dano.
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem;
alegrai-vos antes 
porque os vossos nomes estão escritos no Céu».
Naquele momento,
Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo
e disse:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi entregue por meu Pai;
e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai,
nem o que é o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar».
Voltando-Se depois para os discípulos, disse-lhes:
«Felizes os olhos que veem o que estais a ver,
porque Eu vos digo que muitos profetas e reis
quiseram ver o que vós vedes e não viram
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram».
Palavra da salvação.
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I Jn 1, 1 – 2, 1.11            

«Jonas levantou-se, para fugir da presença do Senhor»

Leitura da Profecia de Jonas
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, fi lho de Amitai:
«Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive 
e anuncia-lhe que a fama da sua malícia
chegou à minha presença».
Jonas levantou-se, a fi m de fugir para Társis,
para longe da presença do Senhor.
Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Társis.
Pagou a sua passagem e embarcou,
a fi m de seguir com os viajantes para Társis,
para longe da presença do Senhor.
Mas o Senhor fez que soprasse um forte vento sobre o mar
e levantou-se uma grande tempestade,
a ponto de o navio ameaçar afundar-se.
Os marinheiros estavam aterrados
e começou cada qual a clamar pelo seu deus.
Para aliviarem o navio, deitaram a carga ao mar.
Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio
e, deitado, dormia profundamente.
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O capitão foi ter com ele e disse-lhe:
«Como podes dormir? 
Levanta-te e invoca o teu Deus.
Talvez Ele Se lembre de nós e não pereçamos».
Os tripulantes disseram uns para os outros:
«Vamos deitar sortes,
para sabermos quem é o responsável desta desgraça».
Deitaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas.
Então disseram-lhe:
«Declara-nos por que motivo nos vem esta desgraça.
Qual é a tua profi ssão? Donde vens?
Qual é a tua terra e a que povo pertences?».
Jonas respondeu-lhes:
«Eu sou hebreu e presto culto ao Senhor, Deus do Céu,
que fez o mar e a terra».
Então aqueles homens sentiram um grande temor e disseram-lhe:
«Que fi zeste?
– Pelo que Jonas lhes tinha contado, 
eles sabiam que fugia da presença do Senhor – 
Que havemos de fazer-te, 
para que o mar se acalme à nossa volta?».
É que o mar tornava-se cada vez mais impetuoso.
Jonas disse-lhes:
«Agarrai-me e lançai-me ao mar
e o mar acalmar-se-á à vossa volta,
porque eu sei que é por minha causa
que esta grande tormenta caiu sobre vós».
Os marinheiros remaram, tentando alcançar a costa,
mas em vão, porque o mar se agitava cada vez mais contra eles.
Então invocaram o Senhor, dizendo:
«Ah, Senhor! Não queremos morrer por causa deste homem;
mas não nos torneis responsáveis pela morte dum inocente,
porque Vós, Senhor, fareis o que Vos agrada».
Pegaram em Jonas e lançaram-no ao mar
e o mar acalmou a sua fúria.
Aqueles homens começaram a temer muito o Senhor;
ofereceram-Lhe um sacrifício e fi zeram-Lhe votos.
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Então o Senhor enviou um grande peixe para engolir Jonas
e Jonas fi cou nas entranhas do peixe três dias e três noites.
Por fi m, o Senhor ordenou ao peixe 
que vomitasse Jonas na praia.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Jn 2, 3.4.5.8
 (R. 7c) 

Refrão: Livrastes a minha vida do profundo abismo,
 Senhor, meu Deus.

 
Na minha afl ição invoquei o Senhor
e Ele respondeu-me.
Da morada dos mortos clamei por socorro
e ouvistes a minha voz.

Lançastes-me no profundo abismo dos mares
e as ondas me envolveram;
as vossas torrentes e vagas
passaram sobre mim.

Na minha afl ição eu dizia:
«Fui afastado da vossa presença.
Como poderei ainda
voltar a ver o vosso templo santo?».

Quando minha alma desfalecia,
lembrei-me do Senhor
e a minha oração chegou à vossa presença,
ao vosso templo santo. 
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ALELUIA Jo 13, 34            

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 10, 25-37

«Quem é o meu próximo?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se um doutor da lei
e perguntou a Jesus para O experimentar:
«Mestre, 
que hei de fazer para receber como herança a vida eterna?».
Jesus disse-lhe:
«Que está escrito na lei? Como lês tu?».
Ele respondeu:
«Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento;
e ao próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe Jesus:
«Respondeste bem. Faz isso e viverás».
Mas ele, querendo justifi car-se, perguntou a Jesus:
«E quem é o meu próximo?».
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores.
Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no
e foram-se embora, deixando-o meio morto.
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Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote;
viu-o e passou adiante.
Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar,
viu-o e passou também adiante.
Mas um samaritano, que ia de viagem,
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão.
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria montada,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
No dia seguinte, tirou duas moedas,
deu-as ao estalajadeiro e disse:
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais
eu to pagarei quando voltar’.
Qual destes três te parece ter sido o próximo
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?».
O doutor da lei respondeu:
«O que teve compaixão dele».
Disse-lhe Jesus:
«Então vai e faz o mesmo».
Palavra da salvação.
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I Jn 3, 1-10

«Os habitantes de Nínive converteram-se do seu mau caminho
e Deus compadeceu-Se deles»

Leitura da Profecia de Jonas
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos:
«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi».
Jonas levantou-se e foi a Nínive,
conforme a palavra do Senhor.
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus;
levava três dias a atravessar.
Jonas entrou na cidade
e caminhou durante um dia, apregoando:
«Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída».
Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus,
proclamaram um jejum
e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno.
Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive,
ele ergueu-se do trono e tirou o manto,
cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza.
Depois foi proclamado em Nínive
um decreto do rei e dos seus ministros, que dizia:
«Os homens e os animais, os bois e as ovelhas,
não provem alimento, não pastem nem bebam água.
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Os homens e os animais revistam-se de saco
e clamem a Deus com vigor;
afaste-se cada um do seu mau caminho
e das violências que tenha praticado.
Quem sabe? Talvez Deus reconsidere e desista,
acalmando o ardor da sua ira,
de modo que não pereçamos».
Quando Deus viu as suas obras
e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara
e não o executou.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 129 (130), 1-2.3-4ab.7-8
 (R. 3)

Refrão: Se olhais para os nossos pecados,
 Senhor, quem poderá salvar-se?

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

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

No Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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ALELUIA Lc 11, 28            

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.     Refrão

EVANGELHO Lc 10, 38-42

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

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

LEITURA I Jn 4, 1-11            

«Tu tens pena do rícino e Eu não devia ter pena da grande cidade de Nínive»

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

SALMO RESPONSORIAL Sl 85 (86), 3-4.5-6.9-10
 (R. 15b) 

Refrão: Senhor, sois um Deus paciente
 e cheio de misericórdia.

Tende piedade de mim, Senhor,
que a Vós clamo todo o dia.
Alegrai a alma do vosso servo,
porque a Vós, Senhor, elevo a minha alma.

Vós, Senhor, sois bom e indulgente,
cheio de misericórdia para com todos os que Vos invocam.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
atendei a voz da minha súplica.
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Todos os povos que criastes virão adorar-Vos, Senhor,
e glorifi car o vosso nome,
porque Vós sois grande e operais maravilhas,
Vós sois o único Deus. 

ALELUIA Rm 8, 15bc

Refrão: Aleluia.               Repete-se 

Recebestes o espírito de adopção fi lial;
nele clamamos: «Abbá, ó Pai».                  Refrão

EVANGELHO Lc 11, 1-4

«Senhor, ensina-nos a orar»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava Jesus em oração em certo lugar.
Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos:
«Senhor, ensina-nos a orar,
como João Batista ensinou também os seus discípulos».
Disse-lhes Jesus:
«Quando orardes, dizei:
‘Pai,
santifi cado seja o vosso nome; 
venha o vosso reino;
dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência;
perdoai-nos os nossos pecados,
porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende;
e não nos deixeis cair em tentação’».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Ml 3, 13-20a

«Há-de vir o dia, ardente como uma fornalha»

Leitura da Profecia de Malaquias
«As vossas palavras contra Mim são arrogantes – diz o Senhor –
e perguntais: ‘Que dissemos contra o Senhor?’.
Vós dissestes: ‘É tempo perdido servir a Deus.
Que aproveita cumprir os seus preceitos
e andar vestido de luto diante do Senhor do Universo?
Por isso agora chamamos felizes os soberbos,
que praticam o mal e prosperam,
que provocam a Deus e fi cam impunes’».
Então os que temem o Senhor falaram entre si;
e o Senhor prestou atenção e escutou-os.
Diante d’Ele foi escrito um livro
que conserva a memória daqueles que O temem
e respeitam o seu nome.
«No dia que Eu preparo, Eles serão minha propriedade 
– diz o Senhor do Universo –.
Terei compaixão deles,
como um pai se compadece do fi lho obediente.
Então vereis de novo a diferença entre o justo e o pecador,
entre aquele que serve a Deus e aquele que não O serve.
Porque há de vir o dia, ardente como uma fornalha, 
em que serão como a palha todos os soberbos e malfeitores.
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O dia que há de vir os abrasará – diz o Senhor do Universo –
e não lhes deixará raiz nem ramos.
Mas para vós que temeis o meu nome,
nascerá o sol de justiça,
trazendo nos seus raios a salvação».          
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 1, 1-2.3.4 e 6
 (R. Sl 39, 5a)

Refrão: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.

Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes se compraz na lei do Senhor,
e nela medita dia e noite.

É como árvore plantada à beira das águas:
dá fruto a seu tempo
e sua folhagem não murcha.
Tudo quanto fi zer será bem sucedido.

Bem diferente é a sorte dos ímpios:
são como palha que o vento leva.
O Senhor vela pelo caminho dos justos,
mas o caminho dos pecadores leva à perdição.  

ALELUIA cf. At 16, 14b              

Refrão: Aleluia        Repete-se

Abri, Senhor, o nosso coração,
para recebermos a palavra do vosso Filho.  Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 5-13

«Pedi e dar-se-vos-á»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se algum de vós tiver um amigo,
poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer:
‘Amigo, empresta-me três pães,
porque chegou de viagem um dos meus amigos
e não tenho nada para lhe dar’.
Ele poderá responder lá de dentro:
‘Não me incomodes;
a porta está fechada,
eu e os meus fi lhos já nos deitámos;
não posso levantar-me para te dar os pães’.
Eu vos digo:
Se ele não se levantar por ser amigo,
ao menos, por causa da sua insistência,
levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa.
Também vos digo:
Pedi e dar-se-vos-á;
procurai e encontrareis;
batei à porta e abrir-se-vos-á.
Porque quem pede recebe;
quem procura encontra,
e a quem bate à porta, abrir-se-á.
Se um de vós for pai e um fi lho lhe pedir peixe,
em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente?
E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião?
Se vós, que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos fi lhos,
quanto mais o Pai do Céu
dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!». 
Palavra da salvação.
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I Jl 1, 13-15; 2, 1-2           

«O dia do Senhor, dia de trevas e de escuridão»

Leitura da Profecia de Joel
Vesti-vos de luto e chorai, sacerdotes,
entoai lamentações, ministros do altar.
Vinde passar a noite com vestes de penitência, 
ministros do meu Deus.
Porque no templo de Deus,
desapareceram a oferenda e a libação.
Proclamai um solene jejum,
convocai uma assembleia.
Reuni os anciãos e todos os habitantes do país
no templo do Senhor, vosso Deus.
E clamai ao Senhor:  «Ah, que dia este!».
Está próximo o dia do Senhor,
que vai chegar como devastação que vem do Omnipotente.
Tocai a trombeta em Sião,
dai o alarme no meu santo monte.
Estremeçam todos os habitantes do país,
porque está a chegar o dia do Senhor.
Sim, ele está próximo:
será dia de trevas e de escuridão,
dia de nuvens e de sombras.
Como a luz da aurora, estende-se sobre os montes
um povo numeroso e forte.
Nunca houve povo nenhum como ele,
nem depois dele haverá outro,
até às mais longínquas gerações.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 9 A, 2-3.6 e 16.8-9
 (R. 9a)

Refrão: O Senhor julgará a terra com justiça.

De todo o coração, Senhor, Vos quero louvar
e contar todas as vossas maravilhas.
Quero alegrar-me e exultar em Vós,
quero cantar o vosso nome, ó Altíssimo.

Ameaçastes os pagãos, destruístes os ímpios,
apagastes o seu nome para sempre.
Afundaram-se as nações no fosso que abriram,
fi caram presos os seus pés na armadilha que prepararam.

O Senhor é rei para sempre,
fi rmou o seu trono para julgar.
Ele julga a terra com justiça,
governa os povos com retidão. 

ALELUIA Jo 12, 31b-32               

Refrão: Aleluia        Repete-se

Chegou a hora em que vai ser expulso
 o príncipe deste mundo, diz o Senhor;
e quando Eu for levantado da terra, 
 atrairei todos a Mim.
                   Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 15-26

«Se Eu expulso os demónios pelo dedo de Deus,
então o reino de Deus chegou até vós»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram:
«É por Belzebu, príncipe dos demónios, 
que Ele expulsa os demónios».
Outros, para O experimentarem, pediam-Lhe um sinal do céu.
Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse:
«Todo o reino dividido contra si mesmo, acaba em ruínas
e cairá casa sobre casa.
Se Satanás está dividido contra si mesmo,
como subsistirá o seu reino?
Vós dizeis que é por Belzebu que Eu expulso os demónios.
Ora, se Eu expulso os demónios por Belzebu,
por quem os expulsam os vossos discípulos?
Por isso eles mesmos serão os vossos juízes.
Mas se Eu expulso os demónios pelo dedo de Deus,
então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós.
Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio,
os seus bens estão em segurança.
Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence,
tira-lhe as armas em que confi ava e distribui os seus despojos.
Quem não está comigo está contra Mim
e quem não junta comigo dispersa.
Quando o espírito impuro sai do homem,
anda a vaguear por lugares desertos à procura de repouso.
Como não o encontra, diz consigo: 
‘Voltarei para a casa de onde saí’.
Quando lá chega, encontra-a varrida e arrumada.
Então vai e toma consigo sete espíritos piores do que ele,
que entram e se instalam nela.
E o último estado daquele homem 
torna-se pior do que o primeiro».
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I Jl 4, 12-21          

«Metei a foice, porque a seara está madura»

Leitura da Profecia de Joel
Eis o que diz o Senhor:
«Levantem-se as nações
e encaminhem-se para o Vale de Josafat.
Ali estarei sentado a julgar
todas as nações vizinhas.
Metei a foice, porque a seara está madura;
vinde pisar, porque o lagar está cheio:
os tanques transbordam,
porque é grande a malícia das nações».
Multidões e multidões no Vale do Julgamento!
Está próximo o dia do Senhor no Vale do Julgamento!
O sol e a lua escureceram
e as estrelas perderam o seu brilho.
O Senhor ruge desde Sião,
de Jerusalém faz ouvir a sua voz:
tremem os céus e a terra.
Mas o Senhor é um refúgio para o seu povo,
um abrigo para os fi lhos de Israel.
«Então sabereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus,
que habito em Sião, o meu santo monte.
Jerusalém será um lugar sagrado
e nunca mais passarão por lá os estranhos».
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Nesse dia, os montes escorrerão vinho novo,
as colinas jorrarão leite
e correrão águas em todos os ribeiros de Judá.
Do templo do Senhor sairá uma nascente,
para regar o Vale das Acácias.
O Egito será terra devastada
e Edom um deserto desolado,
por causa das violências contra os fi lhos de Judá,
por terem derramado na sua terra sangue inocente.
Mas Judá será habitado para sempre
e Jerusalém de geração em geração.
«Eu vingarei o seu sangue, que não deixarei impune».
E o Senhor habitará em Sião.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL              Sl 96 (97), 1-2.5-6.11-12
 (R. 12a) 

Refrão: Alegrai-vos, justos, no Senhor.

O Senhor é rei: exulte a terra,
rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor, nuvens e trevas;
a justiça e o direito são a base do seu trono.

Derretem-se os montes como cera
diante do Senhor de toda a terra.
Os céus proclamam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória.

A luz resplandece para os justos
e a alegria para os corações retos.
Alegrai-vos, justos, no Senhor
e louvai o seu nome santo.
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ALELUIA Lc 11, 28               

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.     Refrão

EVANGELHO Lc 11, 27-28

«Feliz o ventre que Te trouxe! 
Mais felizes os que ouvem a palavra de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
enquanto Jesus falava à multidão,
uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse:
«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre
e Te amamentou ao seu peito».
Mas Jesus respondeu:
«Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática». 
Palavra da salvação.
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S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I Rm 1, 1-7

«Por Ele recebemos a graça e a missão de apóstolo,
a fi m de levarmos todos os gentios a obedecerem»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Paulo, servo de Jesus Cristo,
apóstolo por chamamento divino,
escolhido para o Evangelho
que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas
nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho,
nascido, segundo a carne, da descendência de David,
mas, segundo o Espírito que santifi ca,
constituído Filho de Deus em todo o seu poder
pela sua ressurreição de entre os mortos:
Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Por Ele recebemos a graça e a missão de apóstolo,
a fi m de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé,
para honra do seu nome,
dos quais fazeis parte também vós,
chamados por Jesus Cristo.
A todos os que habitam em Roma,
amados por Deus e chamados a serem santos,
a graça e a paz de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.                    
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SALMO RESPONSORIAL Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4
 (R. 2a)

Refrão:  O Senhor revelou a sua salvação.

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

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

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

ALELUIA cf. Sl 94 (95), 8ab                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.  Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 29-32

«Nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus
e Ele começou a dizer:
«Esta geração é uma geração perversa:
pede um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas.
Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive,
assim o será também o Filho do homem para esta geração.
No juízo fi nal,
a rainha do sul levantar-se-á com os homens desta geração
e há de condená-los,
porque veio dos confi ns da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão;
e aqui está quem é maior do que Salomão.
No juízo fi nal,
os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração
e hão de condená-la,
porque fi zeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas;
e aqui está quem é maior do que Jonas».
Palavra da salvação.
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I Rm 1, 16-25

«Os homens conheceram a Deus,
mas não O glorifi caram como Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Não me envergonho do Evangelho,
que é a força de Deus para a salvação de todo o crente:
do judeu primeiramente, mas também do não judeu.
Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus,
que tem origem na fé e conduz à fé,
como está escrito: ‘O justo viverá pela fé’.
Na verdade, a ira de Deus manifesta-se do alto do Céu
contra toda a impiedade e injustiça dos homens,
que na sua injustiça abafam a verdade.
De facto, o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles,
porque Deus lho manifestou.
Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus,
o seu poder eterno e a sua divindade
tornam-se, pelas suas obras, visíveis à inteligência.
Deste modo, eles não têm desculpa,
porque, conhecendo a Deus,
não O glorifi caram como Deus nem Lhe deram graças.
Ao contrário, entregaram-se aos seus vãos raciocínios
e o seu coração insensato encheu-se de trevas.
Pretendendo ser sábios, tornaram-se loucos
e trocaram a glória de Deus imortal
por imagens que representam homens mortais,
aves, quadrúpedes e répteis.



588 SEMANA XXVIII

Por isso Deus os entregou, 
segundo os desígnios dos seus corações,
à impureza com que desonram os seus corpos.
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira,
prestaram culto e adoração às criaturas
em lugar do Criador,
que é bendito para sempre. Amen.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl  18 A (19 A),  2-3.4-5
 (R. 2a) 

Refrão: Os céus proclamam a glória de Deus.

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

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

ALELUIA Heb 4, 12                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e efi caz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.
            Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 37-41

«Dai esmola e tudo para vós fi cará limpo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
depois de Jesus ter falado,
um fariseu convidou-O para comer em sua casa.
Jesus entrou e tomou lugar à mesa.
O fariseu admirou-se,
ao ver que Ele não tinha feito as abluções antes de comer.
Disse-lhe o Senhor:
«Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato,
mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade.
Insensatos! Quem fez o interior não fez também o exterior?
Dai antes de esmola o que está dentro
e tudo para vós fi cará limpo».
Palavra da salvação.
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Q U A RTA-F E I R A

LEITURA I Rm 2, 1-11                       

«Retribuirá a cada um segundo as suas obras: 
primeiro para o judeu, mas também para o não judeu»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Não tens desculpa, quem quer que sejas,
tu que julgas os outros.
Ao julgares os outros, condenas-te a ti próprio,
pois tu, que te fazes juiz, cometes as mesmas ações.
Ora nós sabemos que o juízo de Deus 
se exerce conforme a verdade
contra aqueles que praticam essas ações.
E tu, que fazes as mesmas coisas que condenas nos outros,
pensas que te furtarás ao juízo de Deus?
Ou desprezas as riquezas da sua bondade, 
paciência e magnanimidade,
não reconhecendo que a bondade de Deus 
te convida à conversão?
Pela tua obstinação e pelo teu coração impenitente,
estás a acumular contra ti 
um tesouro de ira para o dia da ira,
em que se revelará o justo juízo de Deus,
que retribuirá a cada um segundo as suas obras:
a vida eterna 
para aqueles que, perseverando na prática das boas obras,
procuram a glória, a honra e a imortalidade;
a ira e a indignação 
para aqueles que, pela sua rebeldia,
rejeitam a verdade e obedecem à injustiça.
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Tribulação e angústia para todo o homem que pratica o mal:
primeiro para o judeu, mas também para o não judeu;
glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem:
primeiro para o judeu, mas também para o não judeu.
Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 61 (62),  2-3.6-7.9
 (R. 13b)

Refrão:  Só em Deus descansa, ó minha alma.

Só em Deus descansa a minha alma,
d’Ele me vem a salvação.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.

Minha alma, só em Deus descansa:
d’Ele vem a minha esperança.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.

Povo de Deus, 
em todo o tempo ponde n’Ele a vossa confi ança,
desafogai em sua presença os vossos corações.
Deus é o nosso refúgio. 
 

ALELUIA Jo 10, 27                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
          Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 42-46

«Ai de vós, fariseus! Ai de vós, doutores da lei!»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse o Senhor:
«Ai de vós, fariseus,
porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda 
e de todas as hortaliças,
mas desprezais a justiça e o amor de Deus!
Devíeis praticar estas coisas, sem omitir aquelas.
Ai de vós, fariseus,
porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas
e das saudações na praça pública!
Ai de vós, porque sois como sepulcros disfarçados,
sobre os quais passamos sem o saber!».
Então um dos doutores da lei 
tomou a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, ao dizeres essas palavras
também nos insultas a nós».
Jesus respondeu:
«Ai de vós também, doutores da lei,
porque impondes aos homens fardos insuportáveis
e vós próprios nem com um só dedo tocais nesses fardos!».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Rm 3, 21-30a

«O homem é justifi cado pela fé, sem as obras da Lei»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Independentemente da Lei de Moisés,
manifestou-se agora a justiça de Deus,
de que dão testemunho a Lei e os Profetas;
porque a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os crentes.
De facto não há distinção alguma,
porque todos pecaram 
e estão privados da glória de Deus;
e todos são justifi cados de maneira gratuita pela sua graça,
em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus,
que Deus apresentou como vítima de propiciação,
mediante a fé, pelo seu sangue.
Assim Deus manifestava a sua justiça,
tolerando as faltas outrora cometidas,
no tempo da sua paciência.
Ele quis manifestar a sua justiça no tempo presente,
não só para ser justo,
mas também para justifi car aquele que vive da fé em Jesus.
Onde está então o motivo para alguém se gloriar? 
Fica eliminado.
Por que lei? Pela lei das obras?
Não. Pela lei da fé.
Na verdade, estamos convencidos
de que o homem é justifi cado pela fé, 
sem as obras da Lei.
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Deus será somente Deus dos judeus?
Não o será também dos gentios?
Sim, Ele é também Deus dos gentios,
porque há um só Deus.
Palavra do Senhor.                   

SALMO RESPONSORIAL Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6
 (R. 7)

Refrão: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção.

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

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

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

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

ALELUIA Jo 14, 6                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.  Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 47-54

«Serão pedidas contas do sangue dos profetas, 
desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse o Senhor aos doutores da lei:
«Ai de vós, porque edifi cais os túmulos dos profetas,
quando foram os vossos pais que os mataram.
Assim dais testemunho e aprovação às obras dos vossos pais,
porque eles mataram-nos e vós levantais os monumentos.
É por isso que a Sabedoria de Deus disse:
‘Eu lhes enviarei profetas e apóstolos;
e eles hão de matar uns e perseguir outros’.
Mas Deus vai pedir contas a esta geração
do sangue de todos os profetas,
que foi derramado desde a criação do mundo,
desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias,
que pereceu entre o altar e o Santuário.
Sim, Eu vos digo que se pedirão contas a esta geração.
Ai de vós, doutores da lei,
porque tirastes a chave da ciência:
vós não entrastes
e impedistes os que queriam entrar!».
Quando Jesus saiu dali,
os escribas e os fariseus começaram a persegui-l’O terrivelmente
e a provocá-l’O com perguntas sobre muitas coisas,
armando-Lhe ciladas,
para O surpreenderem nalguma palavra da sua boca.
Palavra da salvação.
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S E X TA-F E I R A

LEITURA I Rm 4, 1-8                     

«Abraão acreditou em Deus
e isto foi-lhe atribuído como justiça»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: 
Que diremos de Abraão, 
nosso antepassado segundo a carne?
Se Abraão foi justifi cado pelas obras,
tinha motivo para se gloriar.
Mas ninguém se pode gloriar diante de Deus.
De facto, que diz a Escritura?
«Abraão acreditou em Deus
e isto foi-lhe atribuído como justiça».
Ora, a quem faz um trabalho
o salário não é atribuído como favor,
porque é uma obrigação.
Pelo contrário, a quem não faz as obras,
mas acredita em Deus, que justifi ca o ímpio,
a sua fé é-lhe atribuída como justiça.
Assim também David proclama feliz o homem
a quem Deus atribui a justiça independentemente das obras:
«Felizes aqueles a quem foram perdoadas as ofensas
e absolvidos os pecados.
Feliz o homem a quem o Senhor não atribui o pecado».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 31 (32), 1-2.5.11
 (R. 7)

Refrão: Sois o meu refúgio, Senhor;
             dai-me a alegria da vossa salvação. 

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.

Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado.

Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor,
exultai, vós todos os que sois retos de coração.

ALELUIA Sl 32 (33), 22                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Desça sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.  Refrão
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EVANGELHO Lc 12, 1-7

«Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
a multidão afl uía aos milhares,
a ponto de se atropelarem uns aos outros.
E Jesus começou a dizer, em primeiro lugar para os seus discípulos:
«Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se,
nem há nada oculto que não venha a conhecer-se.
Por isso, tudo o que tiverdes dito às escuras
será ouvido à luz do dia
e o que tiverdes dito aos ouvidos, nos aposentos interiores,
será proclamado sobre os telhados.
Digo-vos a vós, meus amigos:
Não temais os que matam o corpo
e depois nada mais podem fazer.
Vou mostrar-vos a quem deveis temer:
Temei Aquele que, depois de matar,
tem poder para lançar na Geena.
Sim, Eu vos digo, a Esse é que deveis temer.
Não se vendem cinco passarinhos por duas moedas?
Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus.
Mais ainda, 
até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Não temais. 
Valeis mais do que todos os passarinhos». 
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I Rm 4, 13.16-18

«Esperando contra toda a esperança, acreditou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Não foi por meio da Lei,
mas pela justiça da fé,
que se fez a Abraão ou à sua descendência
a promessa de que receberia o mundo como herança.
Portanto a herança vem pela fé,
para que seja dom gratuito de Deus
e a promessa seja válida para toda a descendência,
não só para a descendência segundo a Lei,
mas também para a descendência segundo a fé de Abraão.
Ele é o pai de todos nós, como está escrito:
«Fiz de ti o pai de muitos povos».
Ele é o nosso pai diante d’Aquele em quem acreditou,
o Deus que dá vida aos mortos
e chama à existência o que não existe.
Esperando contra toda a esperança,
Abraão acreditou,
tornando-se pai de muitos povos,
como lhe tinha sido dito:
«Assim será a tua descendência».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 104 (105), 6-7.8-9.42-43
 (R. 8a) 

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.  

      Ou: Aleluia.  

Descendentes de Abraão, seu servo,
fi lhos de Jacob, seu eleito,
O Senhor é o nosso Deus
e as suas sentenças são lei em toda a terra.

Ele recorda sempre a sua aliança,
a palavra que empenhou para mil gerações,
o pacto que estabeleceu com Abraão,
o juramento que fez a Isaac.

Não Se esqueceu da palavra sagrada
que dera a Abraão, seu servo,
e fez sair o povo com alegria,
os seus eleitos com gritos de júbilo.

  

ALELUIA Jo 15, 26b.27a                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Espírito da verdade dará testemunho de Mim, 
diz o Senhor,
e vós também dareis testemunho.
            Refrão
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EVANGELHO Lc 12, 8-12

«O Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que haveis de dizer»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«A todo aquele que Me tiver reconhecido diante dos homens
também o Filho do homem o reconhecerá 
diante dos Anjos de Deus.
Mas quem Me tiver negado diante dos homens
será negado diante dos Anjos de Deus.
E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem
será perdoado;
mas quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo
não será perdoado.
Quando vos levarem às sinagogas,aos magistrados e às autoridades,
não vos preocupeis com o que haveis de responder
nem com o que haveis de dizer em vossa defesa.
O Espírito Santo vos ensinará naquela hora
o que haveis de dizer».
Palavra da salvação.



S E M A N A X X I X

S E G U N D A-F E I R A

LEITURA I Rm 4, 20-25

«Está escrito também por causa de nós, que acreditamos n’Ele»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Perante a promessa de Deus,
Abraão não se deixou abalar pela desconfi ança,
antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus,
plenamente convencido
de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido.
Por este motivo é que isto «lhe foi atribuído como justiça».
Não é só por causa dele que está escrito «Isto foi-lhe atribuído»,
mas também por causa de nós,
que acreditamos n’Aquele que ressuscitou dos mortos,
Jesus, Nosso Senhor,
que foi entregue à morte por causa das nossas faltas
e ressuscitou para nossa justifi cação.
Palavra do Senhor.                    
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SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 69-70.71-72.73-75
 (R. cf. 68) 

Refrão:  Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
que visitou e redimiu o seu povo.

O Senhor nos deu um Salvador poderoso,
na casa de David, seu servo,
como prometeu pela boca dos seus santos,
os profetas dos tempos antigos;

Para nos libertar dos nossos inimigos
e das mãos daqueles que nos odeiam;
para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais,
recordando a sua sagrada aliança:

O juramento que fi zera a Abraão, nosso pai,
 que nos havia de conceder esta graça:
de O servirmos um dia, sem temor,
 livres das mãos dos nossos inimigos,
em santidade e justiça na sua presença,
todos os dias da nossa vida. 

ALELUIA Mt 5, 3

Refrão: Aleluia.               Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.              Refrão
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EVANGELHO Lc 12, 13-21

«O que preparaste, para quem será?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
alguém, do meio da multidão, disse a Jesus:
«Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo».
Jesus respondeu-lhe:
«Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?».
Depois disse aos presentes:
«Vede bem, guardai-vos de toda a avareza:
a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens».
E disse-lhes esta parábola:
«O campo dum homem rico tinha produzido excelente colheita.
Ele pensou consigo:
‘Que hei de fazer,
pois não tenho onde guardar a minha colheita?
Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo  e os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo:
Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’.
Mas Deus respondeu-lhe:
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma.
O que preparaste, para quem será?’.
Assim acontece a quem acumula para si,
em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».
Palavra da salvação.
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T E R Ç A-F E I R A

LEITURA I Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21

              «Se a morte reinou pelo pecado de um só homem,
com muito mais razão reinarão na vida»

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 pelo pecado de um só pereceram todos,
com muito mais razão a graça de Deus,
dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo,
se concedeu com abundância a todos os homens.
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 justifi cação 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.
Onde abundou o pecado superabundou a graça,
para que, assim como o pecado reinou pela morte,
também a graça reine pela justiça,
para nos dar a vida eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.                     
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SALMO RESPONSORIAL Sl 39 (40), 7-8a.8b-9.10 e 17
 (R. 8a e 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».

Proclamarei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.

Alegrem-se e exultem em Vós
todos os que Vos procuram.
Digam sempre: «Grande é o Senhor»
os que desejam a vossa salvação. 

 

ALELUIA Lc 21, 36                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo,
para vos apresentardes sem temor diante do Filho do 
homem.
         Refrão
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EVANGELHO Lc 12, 35-38                                      

«Felizes os servos, 
que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens 
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar».
Palavra da salvação.
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Q U A RTA-F E I R A                                                                                              

LEITURA I Rm 6, 12-18             

«Oferecei-vos a Deus, como homens que revivem de entre os mortos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Não reine o pecado no vosso corpo mortal,
obedecendo aos seus desejos.
Não ofereçais os vossos membros
como arma da injustiça ao serviço do pecado;
mas oferecei-vos a Deus,
como homens que revivem de entre  os mortos,
e oferecei os vossos membros
como armas da justiça ao serviço de Deus.
E o pecado não vos dominará,
porque não estais sob o regime da Lei,
mas sob o regime da graça.
Como, então?  Havemos de pecar,
porque não estamos sob o regime da Lei, 
mas sob o regime da graça?
De modo nenhum.
Não sabeis que, se vos ofereceis como escravos a alguém,
para lhe obedecerdes,
vos tornais escravos daquele a quem obedeceis,
quer seja do pecado, que leva à morte,
quer da obediência, que vos leva à justiça?
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Mas demos graças a Deus,
porque, se éreis escravos do pecado,
agora vos submetestes de todo o coração
à norma de doutrina que vos foi transmitida.
E assim, libertos do pecado, 
vos tornastes servos da justiça.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sl 123 (124), 1-3.4-6.7-8
 (R. 8a) 

Refrão: A nossa proteção está no nome do Senhor.

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

As águas ter-nos-iam afogado,
a torrente teria passado sobre nós;
sobre nós teriam passado
as águas impetuosas.
Bendito seja o Senhor,
que não nos abandonou como presa dos seus dentes.

A nossa vida escapou como pássaro
do laço dos caçadores:
quebrou-se a armadilha
e nós fi cámos livres.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
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ALELUIA Mt 24, 42a.44                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 12, 39-48

«A quem muito foi dado, muito será exigido»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Disse Pedro a Jesus:
«Senhor, é para nós que dizes esta parábola,
ou também para todos os outros?».
O Senhor respondeu:
«Quem é o administrador fi el e prudente
que o senhor estabelecerá à frente da sua casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar,
encontrar assim ocupado.
Em verdade vos digo
que o porá à frente de todos os seus bens.
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Mas se aquele servo disser consigo mesmo:
‘O meu senhor tarda em vir’;
e começar a bater em servos e servas,
a comer, a beber e a embriagar-se,
o senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera 
e a horas que ele não sabe;
ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infi éis.
O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor,
não se preparou ou não cumpriu a sua vontade,
levará muitas vergastadas.
Aquele, porém, que, sem a conhecer,
tenha feito ações que mereçam vergastadas,
levará apenas algumas.
A quem muito foi dado, muito será exigido;
a quem muito foi confi ado, mais se lhe pedirá». 
Palavra da salvação.



612 SEMANA XXIX

Q U I N TA-F E I R A

LEITURA I Rm 6, 19-23                  

«Agora, libertos do pecado e tornados servos de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Falo com linguagem humana, por causa da vossa fraqueza:
Assim como entregastes os vossos membros como escravos
ao serviço da impureza e da desordem,
que conduz à revolta contra Deus,
colocai agora os vossos membros ao serviço da justiça,
que conduz à santidade.
Na verdade, quando éreis escravos do pecado,
éreis livres em relação à justiça.
Mas que fruto colhestes então
dessas obras de que atualmente vos envergonhais?
De facto, o seu fi m é a morte.
Mas agora, libertos do pecado e tornados servos de Deus,
produzis o fruto que conduz à santifi cação,
cujo fi m é a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 1, 1-2.3.4 e 6
 (R. Sl 39, 5a)

Refrão: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.

Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes se compraz na lei do Senhor,
e nela medita dia e noite.

É como árvore plantada à beira das águas:
dá fruto a seu tempo
e sua folhagem não murcha.
Tudo quanto fi zer será bem sucedido.

Bem diferente é a sorte dos ímpios:
são como palha que o vento leva.
O Senhor vela pelo caminho dos justos,
mas o caminho dos pecadores leva à perdição. 

ALELUIA Fl 3, 8-9                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

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



614 SEMANA XXIX

EVANGELHO Lc 12, 49-53

«Não vim trazer a paz, mas a divisão»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu vim trazer o fogo à terra
e que quero Eu senão que ele se acenda?
Tenho de receber um batismo
e estou ansioso até que ele se realize.
Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra?
Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão.
A partir de agora, 
estarão cinco divididos numa casa:
três contra dois e dois contra três.
Estarão divididos o pai contra o fi lho e o fi lho contra o pai,
a mãe contra a fi lha e a fi lha contra a mãe,
a sogra contra a nora e a nora contra a sogra».
Palavra da salvação.



615SEXTA-FEIRA

S E X TA-F E I R A

LEITURA I Rm 7, 18-25a                

«Quem me libertará deste corpo de morte?»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza,
não habita o bem,
pois querer o bem está ao meu alcance,
mas realizá-lo não está.
Na verdade, não faço o bem, que quero,
mas pratico o mal, que não quero.
Ora, se eu faço o que não quero,
já não sou eu que o realizo,
mas o pecado que habita em mim.
Descubro pois em mim esta lei:
ao querer fazer o bem,
é o mal que está ao meu alcance.
Sinto prazer na lei de Deus,
segundo o homem interior.
Mas vejo que há outra lei nos meus membros,
que luta contra a lei da minha razão;
ela torna-me escravo da lei do pecado,
que está nos meus membros.
Infeliz de mim!
Quem me libertará deste corpo de morte?
Deus, a quem demos graças,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Sl 118 (119), 66 e 68.76 e 77.93 e 94
 (R. cf. 68b) 

Refrão: Ensinai-me, Senhor, os caminhos da vossa lei.

Ensinai-me o bem, o discernimento e a ciência,
porque tenho fé nos vossos mandamentos.
Vós sois bom e generoso,
ensinai-me os vossos decretos.

Console-me a vossa bondade,
segundo a promessa feita ao vosso servo.
Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei,
porque a vossa lei faz as minhas delícias.

Jamais esquecerei os vossos decretos,
porque neles me tendes dado a vida.
A Vós pertenço, sede o meu auxílio,
porque sempre quis seguir os vossos preceitos.  

ALELUIA cf. Mt 11, 25                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
              Refrão
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EVANGELHO Lc 12, 54-59

«Se sabeis discernir o aspeto da terra e do céu,
porque não sabeis discernir o tempo presente?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
dizia Jesus à multidão:
«Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente,
logo dizeis: ‘Vem chuva’; e assim acontece.
E quando sopra o vento sul, 
dizeis: ‘Vai fazer muito calor’; e assim sucede.
Hipócritas, se sabeis discernir o aspeto da terra e do céu,
porque não sabeis discernir o tempo presente?
Porque não julgais por vós mesmos o que é justo?».
E acrescentou:
«Quando fores com o teu adversário ao magistrado,
esforça-te por te entenderes com ele no caminho,
para que ele não te arraste ao juiz
e o juiz te entregue ao ofi cial de justiça
e o ofi cial de justiça te meta na prisão.
Eu te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo».
Palavra da salvação.
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S Á B A D O

LEITURA I Rm 8, 1-11

«O Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos 
habita em vós»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nenhuma condenação existe agora
para aqueles que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito, que dá a vida em Cristo Jesus,
me libertou da lei do pecado e da morte.
Na verdade, o que era impossível para a Lei,
por causa da fragilidade humana,
foi possível para Deus:
Enviando o seu próprio Filho,
numa carne semelhante à carne pecadora,
como sacrifício de expiação pelo pecado,
condenou o pecado na carne,
para que a justiça exigida pela Lei 
fosse plenamente cumprida em nós,
que não vivemos segundo a carne, 
mas segundo o Espírito.
Os que vivem segundo a carne desejam o que é carnal;
os que vivem segundo o Espírito desejam o que é espiritual.
Os desejos da carne conduzem à morte,
mas os desejos do Espírito conduzem à vida e à paz.
Na verdade, os desejos da carne são revolta contra Deus,
pois eles não se submetem nem podem submeter-se à lei de Deus.
Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus.
Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós.
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Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
não Lhe pertence.
Se Cristo está em vós,
embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado,
o espírito permanece vivo por causa da justiça.
E, se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos
habita em vós,
Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos,
também dará vida aos vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que habita em vós.
Palavra do Senhor.               

SALMO RESPONSORIAL Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6
 (R. cf. 6)

Refrão: Esta é a geração dos que procuram o Senhor.

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.

ALELUIA Ez 33, 11                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor,
mas que se converta e viva.           Refrão
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EVANGELHO Lc 13, 1-9

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
vieram contar a Jesus
que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus,
juntamente com o das vítimas que imolavam.
Jesus respondeu-lhes:
«Julgais que, por terem sofrido tal castigo,
esses galileus eram mais pecadores 
do que todos os outros galileus?
Eu digo-vos que não.
E se não vos arrependerdes,
morrereis todos do mesmo modo.
E aqueles dezoito homens,
que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou?
Julgais que eram mais culpados
do que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Eu digo-vos que não.
E se não vos arrependerdes,
morrereis todos de modo semelhante.
Jesus disse então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha uma fi gueira plantada na sua vinha.
Foi procurar os frutos que nela houvesse,
mas não os encontrou.
Disse então ao vinhateiro:
‘Há três anos que venho procurar frutos nesta fi gueira
e não os encontro.
Deves cortá-la.
Porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’.
Mas o vinhateiro respondeu-lhe:
‘Senhor, deixa-a fi car ainda este ano,
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo.
Talvez venha a dar frutos.
Se não der, mandarás cortá-la».
Palavra da salvação.




