
S E M A N A  X

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 17, 1-6                    

«Elias na presença do Senhor, Deus de Israel»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
Elias, o tesbita, de Tisbé de Galaad,
disse ao rei Acab:
«Tão certo como estar vivo o Senhor, Deus de Israel,
a quem eu sirvo,
não cairá nestes anos nem orvalho nem chuva,
senão quando eu disser».
Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo:
«Sai daqui, vai para o Oriente
e refugia-te junto à torrente de Carit, em frente do Jordão.
Beberás da torrente
e Eu ordenei aos corvos que te levem alimento».
Elias fez como o Senhor lhe tinha dito:
partiu e foi viver junto à torrente de Carit, em frente do Jordão.
Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã,
pão e carne à tarde,
e ele bebia da torrente.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 120 (121), 1-2.3-4.5-6.7-8 
 (R. cf. 2)

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor,
 que fez o céu e a terra.

Levanto os meus olhos para os montes:
donde me virá o auxílio?
O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.

Não permitirá que vacilem os teus passos,
não dormirá Aquele que te guarda.
Não há-de dormir nem adormecer
Aquele que guarda Israel.

O Senhor é quem te guarda,
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal durante o dia,
nem a lua durante a noite.

O Senhor te defende de todo o mal,
o Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais e quando vens,
agora e para sempre.

ALELUIA Mt 5, 12a                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Exultai e alegrai-vos,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa. 
          Refrão

SEGUNDA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 5, 1-12

«Bem-aventurados os pobres em espírito»

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

SEMANA X
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 17, 7-16

«Não se esgotou a panela da farinha,
como o Senhor prometera pela boca de Elias»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
secou a torrente, junto da qual se tinha refugiado o profeta Elias,
porque não tinha chovido na região.
Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo:
«Levanta-te, vai a Sarepta de Sidónia e fica lá,
porque Eu ordenei a uma viúva que te dê alimento».
Elias  pôs-se a caminho e foi para Sarepta.
Ao chegar às portas da cidade,
encontrou uma viúva a apanhar lenha.
Chamou-a e disse-lhe:
«Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber».
Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse:
«Por favor, traz-me também um pedaço de pão».
Mas ela respondeu:
«Tão certo como estar vivo o Senhor, teu Deus,
eu não tenho pão cozido,
mas somente um punhado de farinha na panela
e um pouco de azeite na almotolia.
Vim apanhar dois cavacos de lenha,
a fim de preparar esse resto para mim e meu filho.
Depois comeremos e esperaremos a morte».

TERÇA-FEIRA
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Elias disse-lhe:
«Não temas; volta e faz como disseste.
Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui.
Depois farás pão para ti e teu filho.
Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel:
‘Não se esgotará a panela da farinha,
nem se esvaziará a almotolia do azeite,
até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra’».
A mulher foi e fez como Elias lhe mandara;
e comeram ele, ela e seu filho.
Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou,
nem se esvaziou a almotolia do azeite,
como o Senhor prometera pela boca de Elias.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 4, 2-3.4-5.7-8  
 (R. 7a)

Refrão: Fazei brilhar sobre nós, Senhor,
         a luz do vosso rosto.

Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça.
 Vós que na tribulação me tendes protegido,
compadecei-Vos de mim e ouvi a minha súplica.
Até quando, ó homens, sereis duros de coração?
Porque amais a vaidade e procurais a mentira?

Sabei que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos,
o Senhor me atende quando O invoco.
Tremei e não pequeis,
no silêncio dos vossos leitos falai ao vosso coração.

Muitos dizem: «Quem nos fará felizes?».
Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face.
Dais ao meu coração uma alegria maior
do que a deles na abundância de trigo e vinho.

SEMANA X
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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 glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
        Refrão

EVANGELHO Mt 5, 13-16

«Vós sois a luz do mundo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada 
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

TERÇA-FEIRA
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 18, 20-39                     

«Este povo reconheça que Vós, Senhor, sois o verdadeiro Deus
e que converteis os seus corações»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
o rei Acab convocou todos os filhos de Israel
e reuniu os profetas no monte Carmelo.
Então Elias dirigiu-se a todo o povo e disse:
«Até quando oscilareis para os dois lados?
Se o Senhor é o Deus verdadeiro, segui o Senhor;
se é Baal, segui Baal».
O povo nada lhe respondeu.
Elias continuou:
«Eu sou o único que fiquei dos profetas do Senhor
e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta.
Dêem-nos dois bezerros.
Eles escolham um,
partam-no em pedaços e coloquem-no sobre a lenha, 
sem acenderem o fogo. 
Eu prepararei o outro bezerro
e colocá-lo-ei sobre a lenha, sem acender o fogo.
Depois invocareis o nome do vosso deus
e eu invocarei o nome do Senhor.
Aquele que responder com o fogo, 
esse é o verdadeiro Deus».
Todo o povo respondeu: «Está bem».
Disse então Elias aos profetas de Baal:
«Escolhei um dos bezerros e preparai-o primeiro,
porque sois mais numerosos.

SEMANA X
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Invocai o nome do vosso deus, mas não acendais fogo».
Eles tomaram o bezerro e prepararam-no;
depois invocaram o nome de Baal, 
desde a manhã até ao meio-dia, dizendo:
«Baal, responde-nos».
Mas nenhuma voz, nenhuma resposta se ouvia.
Entretanto, eles dançavam dobrando o joelho 
diante do altar que tinham feito.
Ao meio-dia, Elias começou a troçar deles, dizendo:
«Gritai mais alto, porque, sendo um deus,
pode estar ocupado, em negócios ou em viagem;
talvez esteja a dormir, mas acordará».
Eles gritavam com mais força
e feriam-se com espadas e lanças, segundo o seu costume,
até escorrer sangue.
Passado o meio-dia, continuaram a profetizar furiosamente
até à hora do sacrifício da tarde.
Mas nenhuma voz se ouvia, nenhuma resposta, nenhum sinal.
Disse então Elias a todo o povo:
«Aproximai-vos de mim».
E todo o povo se aproximou dele.
Elias reparou o altar do Senhor, que tinham demolido.
Tomou doze pedras, 
segundo o número das tribos dos filhos de Jacob,
a quem o Senhor dissera: «O teu nome será Israel».
Construiu com essas pedras outro altar ao nome do Senhor
e fez em volta do altar 
uma vala que podia levar duas medidas de semente.
Depois preparou a lenha,
partiu o bezerro em pedaços, colocou-o em cima da lenha e disse:
«Enchei quatro bilhas de água
e deitai-a sobre a vítima e sobre a lenha».
Feito isto, ordenou: «Uma vez mais».
E eles assim fizeram pela segunda vez.
Depois disse: «Outra vez ainda».
E eles assim fizeram pela terceira vez.
A água correu em volta do altar
e até a vala ficou cheia de água.

QUARTA-FEIRA
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À hora do sacrifício da tarde, 
o profeta Elias aproximou-se e disse:
«Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel,
mostrai hoje que Vós sois o Deus de Israel,
que eu sou o vosso servo 
e que por vossa ordem realizei tudo isto.
Respondei-me, Senhor, respondei-me,
para que este povo reconheça 
que Vós, Senhor, sois o verdadeiro Deus
e que converteis os seus corações».
Desceu então o fogo do Senhor
e devorou a vítima, a lenha, as pedras, a terra,
e secou até a água que estava na vala.
Ao ver isto, todo o povo se prostrou com a face em terra
e, cheia de temor, exclamou:
«O Senhor é o verdadeiro Deus! O Senhor é o verdadeiro Deus!».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a.4.5 e 8.11  
 (R. 1)

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

      Ou: Guardai-me, Senhor: esperei em Vós

Defendei-me, Senhor; 
Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: 
Vós sois o meu Deus.

Os que seguem deuses estranhos
redobram as suas penas.
Não serei eu a fazer-lhes libações de sangue,
nem a invocar seus nomes com os meus lábios.

SEMANA X
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Senhor, porção da minha herança,
está nas vossas mãos o meu destino.
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 Salmo 24 (25) 4b.5a                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 5, 17-19

«Não vim revogar, mas completar»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
Em verdade vos digo: 
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra 
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus».
Palavra da salvação.

QUARTA-FEIRA



242

QUINTA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 18, 41-46                 

«Elias orou e o céu fez cair a chuva» (Tg 5, 18) 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, 
o profeta Elias disse ao rei Acab:
«Sobe, come e bebe,
porque já ouço o ruído da chuva».
Enquanto Acab subiu para comer e beber,
Elias foi ao cimo do monte Carmelo,
prostrou-se em terra e pôs a cabeça entre os joelhos.
Depois disse ao seu servo:
«Sobe e olha em direcção ao mar».
O servo subiu, olhou e disse: «Não há nada».
Elias ordenou-lhe: «Volta sete vezes».
À sétima vez, o servo exclamou:
«Do lado do mar vem subindo uma nuvenzinha,
tão pequena como a palma da mão».
Elias ordenou-lhe: 
«Vai dizer a Acab:
‘Manda atrelar os cavalos e desce,
para que a chuva te não detenha’».
Num instante o céu se cobriu de nuvens,
soprou o vento e caiu uma forte chuvada.
Acab subiu para o carro e seguiu para Jezrael.
A mão do Senhor veio sobre Elias;
ele prendeu as vestes à cintura e correu diante de Acab,
até à entrada de Jezrael.
Palavra do Senhor.

SEMANA X
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13 
 (R. cf. 2a)

Refrão: A Vós, Senhor Deus,
 se ergam louvores em Sião.

Visitastes a terra e a regastes,
enchendo-a de fertilidade.
As fontes do céu transbordam em água
e fazeis brotar o trigo.

Assim preparais a terra;
regais os seus sulcos e aplanais as leivas,
Vós a inundais de chuva
e abençoais as sementes.

Coroastes o ano com os vossos benefícios,
por onde passastes brotou a abundância.
Vicejam as pastagens do deserto
e os outeiros vestem-se de festa.

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

QUINTA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 5, 20-26

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

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

SEMANA X
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 19, 9a.11-16

«Sai e permanece no monte 
à espera do Senhor»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horeb,
e passou a noite numa gruta.
O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo:
«Sai e permanece no monte à espera do Senhor».
Então, o Senhor passou.
Diante d’Ele, uma forte rajada de vento
fendia as montanhas e quebrava os rochedos;
mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, sentiu-se um terramoto;
mas o Senhor não estava no terramoto.
Depois do terramoto, acendeu-se um fogo;
mas o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa.
Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto,
saiu e ficou à entrada da gruta.
Ouviu então uma voz que lhe dizia:
«Que fazes tu aqui, Elias?».
Ele respondeu:
«Ardo em zelo por Vós, Senhor, Deus do Universo,
porque os filhos de Israel abandonaram a vossa aliança,
derrubaram os vossos altares
e mataram à espada os vossos profetas.
Fiquei eu só, mas procuram tirar-me a vida».

SEXTA-FEIRA
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Disse-lhe o Senhor:
«Vai pelo caminho do deserto e regressa a Damasco.
Chegando lá, ungirás Hazael como rei de Aram;
depois, Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel;
e Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola,
como profeta em teu lugar».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 7-8.9.13-14 
 (R. cf. 8b)

Refrão: Eu procuro, Senhor, a luz do vosso rosto.

Ouvi, Senhor, a voz  da minha súplica,
tende compaixão de mim e atendei-me.
Diz-me o coração: «Procurai a sua face».
A vossa face, Senhor, eu procuro.

Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Não me rejeiteis nem me abandoneis,
meu Deus e meu Salvador.

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

ALELUIA Filip 2, 15d.16a                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vós brilhais como estrelas no mundo,
anunciando a palavra da vida.   Refrão

SEMANA X
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EVANGELHO Mt 5, 27-32

«Todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos
 já cometeu adultério»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não cometerás adultério’.
Mas Eu digo-vos:
Todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos
já cometeu adultério com ela em seu coração.
Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
porque é melhor perder-se um só dos teus membros,
do que todo o teu corpo ser lançado na geena.
E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado,
corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor perder-se um só dos teus membros,
do que todo o teu corpo ser lançado na geena.
Também foi dito:
‘Quem repudiar a sua mulher 
dê-lhe um certificado de repúdio’.
Mas Eu digo-vos:
Todo aquele que repudiar a sua mulher,
a não ser em caso de união ilegítima,
expõe-na a cometer adultério.
E aquele que se casar com uma repudiada
comete adultério».
Palavra da salvação.

SEXTA-FEIRA
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SÁBADO

LEITURA  I 1 Reis 19, 19-21

«Eliseu levantou-se e seguiu Elias»

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

SEMANA X
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.9-10 
 (R. cf. 5a)

Refrão: Senhor, sois a minha herança.

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

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

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

ALELUIA Salmo 118 (119), 36a.29b

Refrão:Aleluia        Repete-se

Inclinai o meu coração para as vossas ordens
e dai-me a graça de cumprir a vossa lei.     Refrão

SÁBADO
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EVANGELHO Mt 5, 33-37 

«Eu digo-vos que não jureis em caso algum»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não faltarás ao que tiveres jurado,
mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’.
Mas Eu digo-vos que não jureis em caso algum:
nem pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.
O que passa disto vem do Maligno».
Palavra da salvação.

SEMANA X
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 21, 1-16     

«Nabot foi apredejado e morreu»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naquele tempo,
Nabot de Jezrael possuía uma vinha
ao lado do palácio de Acab, rei da Samaria.
Acab falou a Nabot, dizendo:
«Cede-me a tua vinha, para eu fazer dela uma horta,
porque está junto da minha casa.
Dar-te-ei em troca uma vinha melhor,
ou, se preferes, pagarei o seu valor em dinheiro».
Nabot respondeu a Acab:
«O Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais».
Acab voltou para casa triste e irritado,
por Nabot de Jezrael lhe ter respondido:
«Não te cederei a herança de meus pais».
Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede
e não quis comer nada.
Jezabel, sua mulher, foi ter com ele e perguntou-lhe:
«Porque estás tão perturbado que nem queres comer?».
Ele respondeu:
«Falei com Nabot de Jezrael e disse-lhe:
‘Cede-me a tua vinha pelo seu valor em dinheiro,
ou então, se preferes, dar-te-ei outra em seu lugar’.
Mas ele respondeu-me: ‘Não te cederei a minha vinha’».
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Jezabel, sua mulher, disse-lhe:
«Não és tu o rei de Israel?
Levanta-te, come e anima-te,
que eu te darei a vinha de Nabot de Jezrael».
Jezabel escreveu uma carta em nome de Acab, 
selou-a com o selo real
e enviou-a aos anciãos e aos nobres da cidade 
que habitavam com Nabot.
Eis o que ela escreveu na carta:
«Proclamai um jejum e fazei comparecer Nabot diante do povo.
Colocai em frente dele dois homens sem escrúpulos,
que o acusem desta maneira:
‘Tu amaldiçoaste Deus e o rei’.
Depois levai-o para fora da cidade e apedrejai-o até morrer».
Os homens da cidade de Nabot,
os anciãos e os seus concidadãos mais nobres,
fizeram o que Jezabel lhes tinha mandado dizer na carta.
Proclamaram um jejum 
e fizeram comparecer  Nabot diante do povo.
Os dois homens sem escrúpulos 
vieram colocar-se em frente de Nabot
e acusaram-no diante do povo, dizendo:
«Nabot amaldiçoou Deus e o rei».
Levaram-no então para fora da cidade,
apredejaram-no e ele morreu.
Depois mandaram dizer a Jezabel:
«Nabot foi apredejado e morreu».
Ao saber que Nabot tinha sido apredejado e morto,
Jezabel foi dizer a Acab:
«Levanta-te e vai tomar posse da vinha
que Nabot de Jezrael não te quis ceder por dinheiro.
Ele já não está vivo; morreu».
Quando ouviu dizer que Nabot tinha morrido,
Acab levantou-se e desceu à vinha de Nabot de Jezrael
para tomar posse dela.
Palavra do Senhor.

SEMANA XI
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 5, 2-3.5-6.7 
 (R. 2b) 

Refrão: Escutai, Senhor, a voz da minha súplica.

Senhor, ouvi as minhas palavras,
reparai no meu lamento. 
Atendei a voz do meu clamor, ó meu Rei e meu Deus.

Vós não sois um Deus que se agrade do mal,
o perverso não tem aceitação junto de Vós,
nem os ímpios suportam o vosso olhar.

Vós detestais todos os malfeitores
e exterminais os que dizem mentiras:
o Senhor abomina os sanguinários e fraudulentos.

ALELUIA Salmo 118 (119), 105                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

A vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos.    Refrão

SEGUNDA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 5, 38-42

«Amai os vossos inimigos»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas. 
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado».
Palavra da salvação.

SEMANA XI
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 1 Reis 21, 17-29                

«Fizeste pecar Israel»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Depois de Nabot de Jezrael ter sido assassinado,
por não querer vender a sua vinha ao rei Acab,
o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Elias, o tesbita, dizendo:
«Levanta-te e vai ao encontro de Acab, rei de Israel, na Samaria.
Ele encontra-se na vinha de Nabot, 
aonde foi para tomar posse dela.
Fala-lhe deste modo: ‘Assim fala o Senhor:
Mataste e agora roubas.
Por isso, assim fala o Senhor:
No mesmo local em que os cães lamberam o sangue de Nabot,
hão-de lamber também o teu’».
Acab disse a Elias:
«Conseguiste apanhar-me, ó meu inimigo».
Elias respondeu: 
«Sim, apanhei-te, porque te vendeste 
para fazer o que desagrada aos olhos do Senhor.
‘Farei cair a desgraça sobre ti – diz o Senhor –
acabarei com a tua descendência,
exterminarei todos os varões da casa de Acab,
escravos ou livres em Israel.
Farei à tua casa o que fiz à casa de Jeroboão, filho de Nebat,
e à casa de Baasa, filho de Aías,
porque provocaste a minha indignação 
e fizeste pecar Israel’.
O Senhor falou também de Jezabel, dizendo:
‘Os cães devorarão Jezabel, junto às muralhas de Jezrael’.

TERÇA-FEIRA
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Os da família de Acab que morrerem na cidade
serão devorados pelos cães
e os que morrerem no campo 
serão comidos pelas aves do céu».
– Não houve ninguém que procedesse tão perversamente, 
como Acab, incitado por Jezabel, sua mulher,
para fazer o mal aos olhos do Senhor.
Procedeu de modo abominável, 
prestando culto aos ídolos, como faziam os amorreus,
que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel –. 
Quando Acab ouviu estas palavras,
rasgou as vestes, cobriu-se de saco e jejuou.
Dormia envolvido no saco e andava abatido.
Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, o tesbita, dizendo:
«Viste como Acab se humilhou diante de Mim?
Porque se humilhou na minha presença,
não o castigarei durante a sua vida,
mas no tempo do seu filho 
farei cair a desgraça sobre a sua casa».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.11 e 16 
 (R. cf. 3a)

Refrão: Tende compaixão de nós, Senhor, 
 porque somos pecadores.

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

Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós,
e fiz o mal diante dos vossos olhos.

SEMANA XI
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Desviai o vosso rosto das minhas faltas
e purificai-me de todos os meus pecados.
Meu Deus e meu Salvador, livrai-me do sangue derramado
e a minha língua proclamará a vossa justiça.

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 5, 43-48

«Amai os vossos inimigos»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, 
como o vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da salvação.

TERÇA-FEIRA
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 2, 1.6-14                

«Apareceu um carro de fogo e Elias subiu para o céu»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
quando o Senhor quis levar o profeta Elias para o céu,
Elias e Eliseu partiram de Gálgala.
Quando chegaram a Jericó, Elias disse a Eliseu:
«Fica aqui, porque o Senhor envia-me ao Jordão».
Eliseu respondeu-lhe:
«Tão certo como o Senhor estar vivo e tu também,
não te deixarei».
E os dois seguiram juntos.
Seguiram-nos cinquenta dos discípulos dos profetas,
que ficaram parados a certa distância, 
enquanto Elias e Eliseu se detinham na margem do Jordão.
Então Elias tomou o seu manto e enrolou-o,
bateu com ele nas águas, que se apartaram para um e outro lado,
e ambos passaram a pé enxuto.
Depois de terem atravessado, Elias disse a Eliseu:
«Pede-me o que quiseres, 
antes que eu seja arrebatado para longe de ti».
Eliseu respondeu:
«Possa eu herdar uma dupla porção do teu espírito».
Elias disse: «Pedes uma coisa difícil.
Contudo, se me vires quando eu for arrebatado para longe de ti,
terás o que pedes.
Mas se não me vires, não o terás».

SEMANA XI
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Continuavam eles o seu caminho a conversar,
quando um carro de fogo, com dois cavalos também de fogo,
os separou um do outro;
e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Eliseu, ao vê-lo, exclamava:
«Meu pai, meu pai! Carro e condutor de Israel!».
Quando deixou de o ver, 
tomou a sua túnica e rasgou-a em duas partes.
Apanhou o manto que tinha caído a Elias
e voltou para a margem do Jordão.
Com o manto que tinha caído a Elias, bateu nas águas,
mas elas não se dividiram.
Então Eliseu disse:
«Onde está o Senhor, o Deus de Elias?».
Tornou a bater nas águas, 
que se apartaram para um e outro lado,
e Eliseu passou para a outra margem.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31), 20.21.24  
 (R. 25) 

Refrão:  Tende coragem e animai-vos,
vós todos que esperais no Senhor.

Como é grande, Senhor, a vossa bondade,
que tendes reservada para os que Vos temem!
À vista dos homens Vós a concedeis
àqueles que em Vós confiam.

Ao abrigo da vossa face Vós os defendeis
das maquinações dos homens;
no vosso tabernáculo Vós os escondeis
das línguas provocadoras.

QUARTA-FEIRA
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Amai o Senhor,
vós todos os seus fiéis.
O Senhor defende os que Lhe são fiéis,
mas castiga com rigor os orgulhosos. 

ALELUIA Jo 14, 23                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 6, 1-6.16-18

«Teu Pai, que vê no que está oculto, te dará a recompensa»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras 
diante dos homens,
para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis nenhuma recompensa
do vosso Pai que está nos Céus.
Assim, quando deres esmola,
não toques a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas,
para serem louvados pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Quando deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola fique em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.

SEMANA XI



261

Quando rezardes,
não sejais como os hipócritas,
porque eles gostam de orar de pé,
nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 
para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando rezares,
entra no teu quarto, fecha a porta
e ora a teu Pai em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Quando jejuardes,
não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas,
que desfiguram o rosto, para mostrarem aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando jejuares,
perfuma a cabeça e lava o rosto,
para que os homens não percebam que jejuas,
mas apenas o teu Pai, que está presente no que é oculto;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa».
Palavra da salvação.

QUARTA-FEIRA
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Sir 48, 1-15 (gr. 1-14)                   

«Elias foi envolvido pelo turbilhão 
e Eliseu ficou cheio do seu espírito»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
O profeta Elias surgiu como um fogo 
e a sua palavra queimava como um facho ardente.
Fez vir a fome sobre os homens de Israel
e no seu zelo reduziu-os a um pequeno número.
Pela palavra do Senhor fechou o céu
e três vezes fez descer o fogo.
– Como foste admirável, Elias, pelos teus prodígios! 
Quem se pode gloriar de ser como tu?
Arrancaste um homem à morte
e o livraste do Abismo pelas palavras do Altíssimo.
Tu levaste reis à ruína 
e precipitaste dos seus leitos homens ilustres.
Ouviste repreensões no Sinai
e decretos de castigo no Horeb.
Tu sagraste reis para punirem o mal
e profetas para te sucederem.
Foste arrebatado num turbilhão de chamas
e num carro puxado por cavalos de fogo.
Foste designado, na perspectiva dos tempos futuros,
para aplacar a ira divina antes que ela se inflamasse,
para reconciliar com os filhos o coração dos pais 
e restabelecer as tribos de Jacob.
Felizes os que te viram e os que morreram no amor de Deus,
porque também nós certamente viveremos. –

SEMANA XI
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Por fim, Elias foi envolvido pelo turbilhão
e Eliseu ficou cheio do seu espírito.
Nos seus dias não tremeu diante de algum príncipe
e ninguém conseguiu dominá-lo.
Nada era demasiado difícil  para as suas forças
e até no sono da morte o seu corpo profetizou.
Durante a vida fez prodígios
e na morte as suas obras foram admiráveis.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 96 (97), 1-2.3-4.5-6.7 
 (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.

O fogo avança diante d’Ele
e devora em redor os seus inimigos.
Os seus relâmpagos iluminam o mundo,
a terra vê-os e estremece.

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.

São confundidos os que adoram imagens
e se vangloriam dos seus ídolos;
todos os deuses se prostram diante do Senhor.

QUINTA-FEIRA
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ALELUIA Rom 8, 15bc                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Recebestes o Espírito de adopção filial;
nele clamamos: «Abá, ó Pai».   Refrão

EVANGELHO Mt 6, 7-15

«Orai assim»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando orardes,
não digais muitas palavras, como os pagãos,
porque pensam que serão atendidos por falarem muito.
Não sejais como eles,
porque o vosso Pai bem sabe do que precisais,
antes de vós Lho pedirdes.
Orai assim:
‘Pai nosso, que estais nos Céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal’.
Porque se perdoardes aos homens as suas faltas,
também o vosso Pai celeste vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens,
também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas».
Palavra da salvação.

SEMANA XI
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 11, 1-4.9-18.20                 

«Sagraram rei Joás e bradaram:‘Viva o rei!’»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
Atalia, mãe do rei Ocozias,
ao saber que o filho morrera,
mandou matar todos os descendentes do rei.
Mas Josebá, filha do rei Jorão e irmã de Ocozias,
tomou Joás, filho de Ocozias,
e tirou-o secretamente do meio dos filhos do rei,
que estavam a ser executados,
para o esconder com a ama no dormitório do templo.
Assim o furtaram aos olhos de Atalia
e ele escapou à morte.
Ficou no templo do Senhor, com Josebá,
escondido pelo espaço de seis anos,
enquanto Atalia reinava no país.
No sétimo ano, o sacerdote Joiadá
convocou os oficiais dos mercenários e dos guardas
e mandou-os vir à sua presença no templo do Senhor.
Estabeleceu um acordo com eles, fê-los prestar juramento
e mostrou-lhes o filho do rei.
Os oficiais fizeram tudo o que lhes ordenara o sacerdote Joiadá.
Cada um tomou consigo os seus homens,
tanto os que entravam em serviço no sábado,
como aqueles que o terminavam nesse dia;
e vieram ter com o sacerdote Joiadá.

SEXTA-FEIRA
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O sacerdote entregou-lhes as lanças e os escudos do rei David,
que estavam no templo do Senhor.
Os guardas postaram-se, com as armas na mão,
desde o lado sul até ao lado norte do templo,
rodeando o altar e o templo, para protegerem o rei.
Então Joiadá mandou que trouxessem o filho do rei
e impôs-lhe o diadema e as insígnias reais.
Proclamaram-no rei e deram-lhe a unção;
depois bateram palmas e aclamaram: «Viva o rei!».
Ao ouvir os clamores populares,
Atalia dirigiu-se ao encontro do povo no templo do Senhor.
Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume,
os chefes e os tocadores de trombeta junto do rei 
e todo o povo exultando de alegria, ao som das trombetas,
Atalia rasgou as vestes e gritou: «Traição! Traição!».
O sacerdote Joiadá ordenou então aos oficiais das tropas:
«Levai-a para fora por entre as fileiras
e, se alguém tentar segui-la, matai-o à espada».
O sacerdote, de facto, já tinha dito:
«Não deve ser morta no templo do Senhor».
Lançaram as mãos sobre ela,
levaram-na para o palácio real, pela porta dos cavalos,
e ali a mataram.
Joiadá concluiu uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo,
pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor.
Concluiu também uma aliança entre o rei e o povo.
Então toda a gente do país foi ao templo de Baal e demoliu-o:
quebraram completamente os altares e as imagens
e mataram, diante dos altares, Matã, sacerdote de Baal.
Em seguida, Joiadá colocou sentinelas no templo do Senhor.
Todo o povo exultava de alegria
e a cidade ficou em paz.
Entretanto, Atalia tinha sido morta à espada no palácio real.
Palavra do Senhor.

SEMANA XI
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 131 (132), 11.12.13-14.17-18  
 (R. cf. 13) 

Refrão: O Senhor escolheu Sião para sua morada.

O Senhor fez um juramento a David
e não voltará atrás:
«Colocarei no teu trono
um descendente da tua família».

«Se os teus filhos guardarem a minha aliança
e forem fiéis às ordens que lhes dei,
também os seus filhos
se sentarão para sempre no teu trono».

O Senhor escolheu Sião,
preferiu-a para sua morada:
«É este para sempre o lugar do meu repouso,
aqui habitarei, porque o escolhi».

«Darei a David um poderoso descendente
e farei brilhar uma luz para o meu Ungido.
Cobrirei de confusão os seus inimigos,
mas sobre ele farei resplandecer o diadema».

ALELUIA Mt 5, 3                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

SEXTA-FEIRA
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EVANGELHO Mt 6, 19-23

«Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não acumuleis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem os destroem
e os ladrões os assaltam e roubam.
Acumulai tesouros no Céu,
onde a traça e a ferrugem não os destroem
e os ladrões não os assaltam nem roubam.
Porque onde estiver o teu tesouro,
aí estará o teu coração.
A lâmpada do teu corpo são os olhos.
Se o teu olhar for límpido,
todo o teu corpo ficará iluminado.
Mas se o teu olhar for mau,
todo o teu corpo andará nas trevas.
E se a luz que há em ti são trevas,
como serão grandes essas trevas!».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I 2 Cr 24, 17-25                     

«Zacarias, a quem matastes entre o templo e o altar» (Mt 23, 35)

Leitura do Segundo Livro das Crónicas
Depois da morte de Joiadá,
os chefes de Judá foram prostrar-se diante do rei
e o rei deu-lhes ouvidos.
Abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais,
e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos.
Por causa dessa infidelidade,
a ira divina inflamou-se contra Judá e Jerusalém.
O Senhor enviou-lhes profetas,
a fim de os fazer voltar para Si.
Os profetas fizeram-lhes as suas advertências,
mas eles não quiseram escutá-los.
Então o espírito de Deus veio sobre Zacarias,
filho do sacerdote Joiadá.
Zacarias apresentou-se diante do povo e disse-lhe:
«Assim fala Deus:
Por que razão transgredis os mandamentos do Senhor,
atraindo a desgraça sobre vós?
Uma vez que abandonastes o Senhor,
também Ele vai abandonar-vos».
Conspiraram então contra o profeta
e apedrejaram-no por ordem do rei,
no átrio do templo do Senhor.
Assim o rei Joás,
esquecendo a dedicação de Joiadá, pai de Zacarias,
deu a morte ao profeta.

SÁBADO
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Zacarias disse, ao morrer:
«O Senhor veja isto e faça justiça».
No princípio do ano seguinte,
o exército dos arameus marchou contra Joás
e invadiu Judá e Jerusalém.
Os arameus mataram todos os chefes do povo
e enviaram todos os seus despojos ao rei de Damasco.
Embora o exército dos arameus
tivesse vindo com poucos homens,
o Senhor entregou em suas mãos um grande exército,
porque o povo tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais.
Os arameus infligiram justo castigo a Joás;
e, quando se retiraram, deixando-o gravemente doente,
os seus servos conspiraram contra ele,
por ter derramado o sangue do filho do sacerdote Joiadá,
e deram-lhe a morte no próprio leito.
Morto o rei, deram-lhe sepultura na Cidade de David,
mas não nos sepulcros dos reis. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 88 (89), 4-5.29-30.31-32.33-34 
 (R. 29a)

Refrão: A minha aliança com ele será eterna.

Concluí uma aliança com o meu eleito,
fiz um juramento a David, meu servo:
Conservarei a tua descendência para sempre,
estabelecerei o teu trono por todas as gerações.

Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor,
a minha aliança com ele será irrevogável.
Conservarei a sua descendência eternamente
e o seu trono terá a duração dos céus.

SEMANA XI
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Se os seus filhos abandonarem a minha aliança
e não caminharem segundo os seus preceitos,
se violarem as minhas determinações
e não cumprirem os meus mandamentos;

Punirei com a vara os seus delitos
e com açoites os seus pecados,
mas não lhes retirarei o meu favor,
nem faltarei à minha fidelidade. 

 

ALELUIA 2 Cor 8, 9                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 6, 24-34

«Não vos inquieteis com o dia de amanhã»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há-de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.

SÁBADO
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Por isso vos digo:
«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida,
com o que haveis de comer,
nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento
e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves do céu:
não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros;
o vosso Pai celeste as sustenta.
Não valeis vós muito mais do que elas?
Quem de entre vós, por mais que se preocupe,
pode acrescentar um só côvado à sua estatura?
E porque vos inquietais com o vestuário?
Olhai como crescem os lírios do campo:
não trabalham nem fiam;
mas Eu vos digo: 
nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles.
Se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao forno,
não fará muito mais por vós, homens de pouca fé?
Não vos inquieteis, dizendo:
‘Que havemos de comer? 
Que havemos de beber? 
Que havemos de vestir?’
Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso.
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações.
A cada dia basta o seu cuidado».
Palavra da salvação.

SEMANA XI
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 17, 5-8.13-15a.18                  

«O Senhor afastou Israel para longe da sua presença.
Ficou apenas a tribo de Judá»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país
e pôs cerco a Samaria, durante três anos.
No nono ano do reinado de Oseias,
o rei da Assíria tomou Samaria
e deportou os filhos de Israel para a Assíria,
estabelecendo-os em Halá, 
nas margens do Habor, rio de Gozã,
e nas cidades da Média.
Isto aconteceu, porque os filhos de Israel
pecaram contra o Senhor, seu Deus,
que os fizera sair da terra do Egipto,
libertando-os do poder do faraó, rei do Egipto.
Prestaram culto a outros deuses
e seguiram os costumes das nações
que o Senhor expulsara diante deles,
e os costumes que os reis de Israel tinham introduzido.
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No entanto, o Senhor tinha advertido Israel e Judá,
por meio dos seus profetas e videntes, dizendo:
«Convertei-vos dos vossos maus caminhos
e guardai os meus mandamentos e preceitos,
conforme toda a Lei que prescrevi aos vossos pais
e vos comuniquei por meio dos meus servos, os profetas».
Mas eles não quiseram obedecer
e tornaram-se ainda mais endurecidos que seus pais,
que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus.
Desprezaram os preceitos do Senhor,
bem como a aliança que firmara com seus pais
e as advertências que lhes tinha feito.
Então o Senhor indignou-Se tanto contra Israel
que o afastou para longe da sua presença.
Ficou apenas a tribo de Judá. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 59 (60), 3.4-5.12-13 
 (R. 7b) 

Refrão: Ajudai-nos, Senhor, com a vossa direita
 e salvai-nos.

Vós nos rejeitastes, ó Deus,
e nos pusestes em debandada;
acendeu-se a vossa ira,
mas voltai-Vos para nós.

Abalastes a terra e a enchestes de fendas;
reparai as suas brechas, que ameaça ruína.
sujeitastes o vosso povo a rude prova,
destes-nos a beber um vinho inebriante.

Quem nos conduzirá senão Vós, que nos rejeitastes?
Quem senão Vós, que já não saís com os nossos exércitos?
Prestai-nos auxílio contra o inimigo,
porque nada vale o socorro humano.
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ALELUIA Hebr 4, 12                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e eficaz:
conhece os pensamentos e intenções do coração.
               Refrão

EVANGELHO Mt 7, 1-5

«Tira primeiro a trave da tua vista»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não julgueis e não sereis julgados.
Segundo o julgamento que fizerdes sereis julgados,
segundo a medida com que medirdes vos será medido.
Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista
e não reparas na trave que está na tua?
Como poderás dizer a teu irmão:
‘Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’,
enquanto a trave 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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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 19, 9b-11.14-21.31-35a.36              

«Protegerei esta cidade e salvá-la-ei,
pela minha honra e pela honra do meu servo David»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
Senaquerib, rei da Assíria,
enviou mensageiros a Ezequias, para lhe dizer:
«Assim direis a Ezequias, rei de Judá:
Não te deixes enganar pelo teu Deus, em quem confias,
dizendo:
‘Jerusalém não cairá em poder do rei da Assíria’.
Tu sabes, sem dúvida, 
o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, 
destruindo-as completamente.
Como poderias tu escapar?».
Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu-a.
Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor
e orou na presença do Senhor, dizendo:
«Senhor, Deus de Israel, 
que estais sentado no trono sobre os querubins,
Vós sois o único Deus de todos os reinos do mundo;
Vós fizestes o céu e a terra.
Inclinai os vossos ouvidos, Senhor, e escutai,
abri os vossos olhos e vede.
Escutai as palavras de Senaquerib,
que enviou mensageiros para insultar o Deus vivo.
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É verdade, Senhor, que os reis da Assíria
devastaram as nações e os seus territórios;
lançaram ao fogo os seus deuses, 
porque não eram deuses,
mas obra das mãos do homem, feitos de madeira e de pedra,
e assim os puderam destruir.
Mas agora, Senhor, salvai-nos das mãos de Senaquerib,
para que todos os reinos do mundo
saibam, Senhor, que só Vós sois Deus».
Então o profeta Isaías, filho de Amós,
mandou dizer a Ezequias:
«Assim fala o Senhor, Deus de Israel:
‘Eu ouvi a oração que Me dirigiste
acerca de Senaquerib, rei da Assíria’.
Eis as palavras que o Senhor pronunciou contra ele:
‘Despreza-te e ri-se de ti 
a virgem, filha de Sião;
nas tuas costas abana a cabeça
a filha de Jerusalém.
Porque de Jerusalém sairá um resto
e do monte Sião virão sobreviventes.
O zelo do Senhor do Universo realizará tudo isto’.
Portanto, assim fala o Senhor acerca do rei da Assíria:
‘Ele não entrará nesta cidade,
não lançará contra ela nenhuma seta;
não a enfrentará com o escudo,
nem levantará contra ela rampas de ataque.
Voltará por onde veio e não entrará nesta cidade.
– Oráculo do Senhor. –
Eu protegerei esta cidade e a salvarei,
pela minha honra e pela honra do meu servo David’».
Nessa mesma noite, 
o Anjo do Senhor foi ao acampamento assírio 
e feriu cento e oitenta mil homens.
Senaquerib levantou o acampamento e partiu,
voltou para Nínive e ali ficou.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 47 (48), 2-3a.3b-4.10-11 
 (R. cf. 9d) 

Refrão:  Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada.

Grande é o Senhor e digno de louvor
na cidade do nosso Deus.
A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas,
a alegria de toda a terra.

O monte Sião, no extremo norte,
é a cidade do grande Rei.
Deus Se mostrou em seus palácios
um baluarte seguro.

Recordamos, ó Deus, a vossa misericórdia
no interior do vosso templo.
Como o vosso nome, ó Deus,
assim o vosso louvor chega aos confins da terra.

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
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EVANGELHO Mt 7, 6.12-14

«Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam fazei-o também a eles»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não deis aos cães o que é santo,
nem lanceis aos porcos as vossas pérolas,
não vão eles calcá-las aos pés
e voltar-se para vos despedaçarem.
Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam
fazei-o também a eles,
pois nisto consiste a Lei e os Profetas.
Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho
que leva à perdição
e muitos são os que seguem por eles.
Como é estreita a porta e apertado o caminho
que conduz à vida
e como são poucos aqueles que os encontram!»
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 22, 8-13; 23, 1-3      

«O rei leu as palavras do Livro da Aliança, encontrado no templo do Senhor
e concluiu uma aliança diante do Senhor»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
o sumo sacerdote Helcias disse ao secretário Safã:
«Encontrei no templo do Senhor o Livro da Lei».
E Helcias entregou o livro a Safã, que o leu.
O secretário Safã foi ter com o rei Josias
e deu-lhe contas da missão recebida, dizendo:
«Os teus servos juntaram o dinheiro que estava no templo
e entregaram-no aos empreiteiros
encarregados das obras no templo do Senhor».
Depois o secretário Safã informou o rei, dizendo:
«O sacerdote Helcias entregou-me um livro».
E Safã leu-o diante do rei.
Quando ouviu ler as palavras do Livro da Lei,
o rei Josias rasgou as suas vestes
e deu esta ordem ao sacerdote Helcias,
a Aicam, filho de Safã, a Acbor, filho de Miqueias,
ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei:
«Ide consultar o Senhor em meu nome,
em nome do povo e de todo o reino de Judá,
acerca das palavras deste livro que foi encontrado.
A ira do Senhor deve ser grande contra nós,
porque os nossos pais não obedeceram às palavras deste livro,
cumprindo tudo o que nele está escrito».
Então o rei convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém.
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Depois subiu ao templo do Senhor,
com todos os homens de Judá 
e todos os habitantes de Jerusalém:
os sacerdotes, os profetas 
e todo o povo, crianças e adultos.
Leu-lhes as palavras do Livro da Aliança,
encontrado no templo do Senhor.
Em seguida, o rei, de pé sobre o estrado,
renovou a Aliança diante do Senhor,
comprometendo-se a seguir o Senhor
e a guardar os seus mandamentos, ordens e preceitos,
com todo o coração e com toda a alma,
para cumprir as palavras da Aliança escritas no livro.
E todo o povo aderiu à Aliança.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 33-34.35-36.37 e 40 
 (R. 33a)

Refrão: Mostrai-me, Senhor, o caminho da vossa lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para ser fiel até ao fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos,
pois nela estão as minhas delícias.
Inclinai o meu coração para as vossas ordens
e não para o vil interesse.

Desviai os meus olhos das vaidades
e fazei-me viver nos vossos caminhos.
Vede como amo os vossos preceitos,
fazei-me viver segundo a vossa justiça.
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ALELUIA Jo 15, 4a.5b                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Permanecei em Mim e Eu em vós, diz o Senhor:
quem permanece em Mim dá muito fruto.  Refrão

EVANGELHO Mt 7, 15-20

«Pelos frutos os conhecereis»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Acautelai-vos dos falsos profetas,
que andam vestidos de ovelhas,
mas por dentro são lobos ferozes.
Pelos frutos os conhecereis.
Poderão colher-se uvas dos espinheiros 
ou figos dos cardos?
Assim, toda a árvore boa dá bons frutos
e toda a árvore má dá maus frutos.
Uma árvore boa não pode dar maus frutos,
nem uma árvore má dar bons frutos.
Toda a árvore que não dá bom fruto
é cortada e lançada ao fogo.
Portanto, pelos frutos os conhecereis».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 24, 8-17               

«O rei de Babilónia deportou todos os homens de valor para Babilónia»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Jeconias tinha dezoito anos quando subiu ao trono
e reinou três meses em Jerusalém.
Sua mãe, chamada Neústa,
era filha de Elnatã e natural de Jerusalém.
Ele praticou o que desagradava ao Senhor, 
como tinha feito seu pai.
Nesse tempo, os homens de  Nabucodonosor, rei de Babilónia,
marcharam contra Jerusalém e cercaram a cidade.
Nabucodonosor, rei de Babilónia,
veio em pessoa atacar a cidade, 
que os seus homens tinham cercado.
Então, Jeconias, rei de Judá, 
com sua mãe, seus oficiais, seus chefes e funcionários,
rendeu-se ao rei de Babilónia, que os fez prisioneiros.
Era o oitavo ano do seu reinado.
Nabucodonosor levou consigo 
todos os tesouros do templo do Senhor,
bem como os tesouros do palácio real,
e despedaçou todos os objectos de ouro
que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo,
como o Senhor tinha anunciado.
Levou para o exílio toda a gente de Jerusalém,
todos os dignitários e oficiais do exército
– cerca de dez mil exilados –
bem como todos os ferreiros e serralheiros.
Só ficou a gente humilde do povo.
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Nabucodonosor deportou Jeconias para Babilónia;
deportou também de Jerusalém para Babilónia
a rainha mãe e as esposas reais, 
os funcionários e os nobres do país.
Todos os homens de valor, em número de sete mil,
os ferreiros e serralheiros, em número de mil,
e todos os homens de armas
foram deportados para Babilónia.
E o rei de Babilónia, em lugar de Jeconias,
nomeou rei seu tio Matanias,
mudando-lhe o nome para Sedecias.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 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,
 fizeram de Jerusalém um montão de ruínas.
Deram o corpo dos vossos servos
 em alimento às aves do céu,
as carnes de vossos fiéis 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? 
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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. 

ALELUIA Jo 14, 23                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se alguém Me ama, guardará as minhas palavras, 
 diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 
         Refrão

EVANGELHO Mt 7, 21-29

A casa edificada sobre a rocha
e a casa edificada sobre a areia

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
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Muitos Me dirão no dia do Juízo:
‘Senhor, não foi em teu nome que profetizámos
e em teu nome que expulsámos demónios
e em teu nome que fizemos tantos milagres?’.
Então lhes direi bem alto: 
‘Nunca vos conheci.
Apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade’.
Todo aquele que ouve as minhas palavras 
e as põe em prática
é como o homem prudente 
que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as torrentes 
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras 
e não as põe em prática
é como o homem insensato 
que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as torrentes 
e sopraram os ventos contra aquela casa;
ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína».
Quando Jesus acabou de falar,
a multidão estava admirada com a sua doutrina,
porque a ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 25, 1-12                     

«Judá foi exilado para longe da sua terra»  (25, 21)

Leitura do Segundo Livro dos Reis
No nono ano do reinado de Sedecias,
no dia dez do décimo mês,
Nabucodonosor, rei de Babilónia 
veio atacar Jerusalém com todo o seu exército.
Acampou diante da cidade
e levantou trincheiras ao seu redor.
Jerusalém ficou sitiada até ao undécimo ano do reinado de Sedecias. 
No dia nove do quarto mês,
enquanto a fome se agravava na cidade
e o povo já não tinha alimento,
abriram uma brecha nas muralhas da cidade.
Então o rei fugiu de noite, com todos os guerreiros,
pela porta entre os dois muros, que ficava junto do jardim real,
– enquanto os caldeus cercavam a cidade –
e seguiu pelo caminho de Arabá.
O exército caldeu perseguiu o rei
e alcançou-o na planície de Jericó,
onde os seus soldados o abandonaram e se dispersaram.
Os caldeus prenderam o rei
e levaram-no a Ribla, à presença do rei de Babilónia,
que pronunciou a sentença contra ele.
Nabucodosor mandou degolar os filhos de Sedecias à vista do pai;
depois vazou-lhe os olhos,
algemou-o com duas cadeias de bronze
e levou-o para Babilónia.
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No dia sete do quinto mês,
no décimo nono ano de Nabucodosor, rei de Babilónia,
Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei de Babilónia,
entrou em Jerusalém.
Incendiou o templo do Senhor, o palácio real
e todas as casas nobres de Jerusalém.
O exército caldeu, às ordens do comandante da guarda,
arrasou as muralhas que rodeavam Jerusalém.
Nabuzardã, comandante da guarda,
deportou o resto do povo que ficara na cidade
e os desertores que se tinham passado para o rei de Babilónia,
enfim, toda a população.
Deixou apenas alguma gente humilde da terra,
para cultivar as vinhas e os campos.
Palavra do Senhor.

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

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

Sobre os rios de Babilónia nos sentámos a chorar,
com saudades de Sião.
Nos salgueiros das suas margens,
dependurámos as 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 fique a minha mão direita.
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Apegue-se-me a língua ao paladar,
se não me lembrar de ti,
se não fizer de Jerusalém
a maior das minhas alegrias.  

ALELUIA Mt 8, 17                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores.  Refrão

EVANGELHO Mt 8, 1-4

«Se quiseres, podes curar-me»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Ao descer Jesus do monte,
seguia-O uma grande multidão.
Veio então prostrar-se diante d’Ele um leproso,
que Lhe disse:
«Senhor, se quiseres, podes curar-me».
Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo:
«Eu quero: fica curado».
E imediatamente ficou curado da lepra.
Disse-lhe Jesus:
«Não digas nada a ninguém;
mas vai mostrar-te ao sacerdote
e apresenta a oferta que Moisés ordenou,
para que lhes sirva de testemunho».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Lam 2, 2.10-14.18-19                    

«Clama de todo o coração ao Senhor, sobre os muros da filha de Sião»

Leitura do Livro das Lamentações
O Senhor destruiu sem piedade
todas as moradas de Jacob;
demoliu, no ardor da sua ira, 
as fortalezas da filha de Judá;
lançou por terra, desonrados,
o reino e os seus príncipes.
Estão sentados por terra, silenciosos,
os anciãos da filha de Sião;
deitam cinza sobre a cabeça
e vestem-se de luto.
Curvam a cabeça para o chão
as virgens de Jerusalém.
As lágrimas consomem os meus olhos,
fervem-me de angústia as entranhas,
a minha bílis derrama-se pelo chão,
por causa da ruína da filha do meu povo,
enquanto os meninos e as crianças de peito
desfalecem nas praças da cidade.
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Perguntam às suas mães:
«Onde há pão e vinho?»
E desmaiam, feridos de morte,
pelas ruas da cidade,
soltando o último suspiro
ao colo das mães.
A quem hei-de comparar-te, a quem te igualarei,
ó filha de Jerusalém?
A quem te compararei para consolar-te,
ó virgem, filha de Sião?
A tua ruína é imensa como o mar:
quem poderá curar-te?
Os teus profetas só te anunciam
visões falsas e mentirosas.
Nunca te revelaram os teus pecados,
para mudar o teu destino;
eles só te anunciaram
visões falsas e sedutoras.
Clama de todo o coração ao Senhor,
muralha da filha de Sião.
Derrama rios de lágrimas,
dia e noite.
Nem um momento
cessem as lágrimas dos teus olhos.
Ergue-te e clama de noite,
no começo de cada vigília.
Derrama o teu coração como água
na presença do Senhor.
Levanta para Ele as tuas mãos, pela vida dos teus filhos,
prostrados pela fome aos cantos de todas as ruas.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 73 (74), 1-2.3-5a.5b-7.20-21  
 (R. 19b) 

Refrão: Não esqueçais para sempre, Senhor,
 a vida dos vossos pobres.

Porque nos rejeitais para sempre, Senhor,
e se inflama a vossa ira
 contra as ovelhas do vosso rebanho?
Lembrai-Vos do vosso povo que adquiristes outrora,
da tribo que resgastastes para vossa herança,
 do monte Sião onde habitais.

Dirigi os vossos passos para estas ruínas eternas:
o inimigo tudo destruiu no santuário.
Os adversários rugiram no local das vossas assembleias,
desfraldaram seus estandartes em sinal de vitória.

Como homens a brandir o machado numa espessa floresta,
rebentaram as portas a golpes de machado e martelo.
Deitaram fogo ao vosso santuário,
profanaram e arrasaram a morada do vosso nome.

Olhai para a vossa aliança e vede:
os recantos do país são antros de violência.
Não sejam os humildes confundidos,
possam o pobre e o indigente louvar o vosso nome.

ALELUIA Mt 8, 17                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores.     Refrão
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EVANGELHO Mt 8, 5-17

«Do Oriente e do Ocidente virão muitos para o reino dos Céus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao entrar Jesus em Cafarnaum,
aproximou-se d’Ele um centurião,
que Lhe suplicou, dizendo:
«Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico
e sofre horrivelmente».
Disse-lhe Jesus: «Eu irei curá-lo».
Mas o centurião respondeu-Lhe:
«Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa;
mas diz uma só palavra
e o meu servo ficará curado.
Porque eu, que não passo dum subalterno,
tenho soldados sob as minhas ordens:
digo a um ‘Vai!’ e ele vai; a outro ‘Vem!’ e ele vem;
e ao meu servo ‘Faz isto!’ e ele faz».
Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado
e disse àqueles que O seguiam:
«Em verdade vos digo:
Não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé.
Por isso vos digo:
Do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa,
com Abraão, Isaac e Jacob, no reino dos Céus,
ao passo que os filhos do reino
serão lançados nas trevas exteriores,
onde haverá choro e ranger de dentes».
Depois Jesus disse ao centurião:
«Vai para casa. Seja feito conforme acreditaste».
E naquela hora, o servo ficou curado.
Quando Jesus entrou na casa de Pedro,
viu que a sogra dele estava de cama com febre.
Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a;
ela então levantou-se e começou a servi-los.
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Ao cair da tarde, trouxeram-Lhe muitos possessos.
Jesus expulsou os espíritos com uma palavra
e curou todos os doentes.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, dizendo:
«Tomou sobre si as nossas enfermidades
e suportou as nossas doenças».
Palavra da salvação.



S E M A N A  X I I I

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Am 2, 6-10.13-16                    

«Esmagam no pó da terra a cabeça dos humildes»

Leitura da Profecia de Amós
Assim fala o Senhor:
«Por três e por quatro crimes de Israel,
não revogarei a minha decisão,
porque vendem o justo por dinheiro
e o pobre por um par de sandálias;
porque esmagam no pó da terra a cabeça dos humildes
e confundem o caminho aos pequenos;
porque o filho e o pai vão à mesma mulher,
profanando o meu santo nome;
porque se prostram junto dos altares 
com as vestes recebidas em penhor
e bebem o vinho das multas da casa do seu Deus.
E no entanto fui Eu que exterminei diante deles os amorreus,
altos como cedros e fortes como carvalhos;
destruí no alto os seus frutos 
e em baixo as suas raízes.
Fui Eu que vos retirei da terra do Egipto
e vos conduzi durante quarenta anos pelo deserto,
para vos dar em posse a terra dos amorreus.
Por isso, Eu vos afundarei na lama, 
como um carro cheio de feno.
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Então a fuga não será possível para o mais ágil,
nem o mais forte poderá recorrer à sua força,
nem o valente terá a vida salva.
O arqueiro não resistirá,
nem o corredor veloz escapará,
nem o cavaleiro salvará a vida.
O mais valente dos heróis 
fugirá nu naquele dia».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 49 (50), 16bc-17.18-19.20-21.22-23 
 (R. cf. 22a) 

Refrão: Arrependei-vos, vós que esqueceis a Deus.

Como falas tanto na minha lei
e trazes na boca a minha aliança,
tu que detestas os meus ensinamentos
e desprezas as minhas palavras?

Se vês um ladrão, ajuntas-te com ele
e fazes grupo com os adúlteros.
Destes largas à tua boca para o mal
e a tua língua tece enganos.

Sentas-te a falar contra o teu irmão
e difamas os filhos da tua mãe.
Fizeste isto e Eu calei-me.
Pensaste que Eu era como tu,
hei-de acusar-te e lançar-te tudo em rosto.

Considerai isto, vós que esqueceis a Deus,
não aconteça quevos extermine, sem haver quem vos salve.
Honra-Me quem Me oferece um sacrifício de louvor,
a quem segue o caminho recto darei a salvação de Deus.
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ALELUIA cf. Salmo 94 (95), 8ab                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 8, 18-22

«Segue-Me»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
vendo Jesus à sua volta uma grande multidão,
mandou passar para a outra margem do lago.
Aproximou-se então um escriba, que Lhe disse:
«Mestre, seguir-Te-ei para onde fores».
Jesus respondeu-Lhe:
«As raposas têm as suas tocas e as aves os seus ninhos,
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Disse-Lhe outro discípulo:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Mas Jesus respondeu-Lhe:
«Segue-Me
e deixa que os mortos sepultem os seus mortos».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Am 3, 1-8; 4, 11-12             

«Quando fala o Senhor Deus, quem recusará profetizar?»

Leitura da Profecia de Amós
Escutai esta palavra, 
que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel,
contra todo o povo que Ele tirou da terra do Egipto:
«Só a vós conheci, 
entre todos os povos da terra.
Por isso vos pedirei contas de todos os vossos pecados.
Porventura seguem juntos dois homens,
sem que antes tenham combinado?
Ruge o leão na floresta, 
sem ter uma presa?
O leãozinho faz ouvir no esconderijo a sua voz,
sem ter a sua caça?
Cai o pássaro por terra num laço,
sem haver armadilha?
Levanta-se do chão a rede,
sem nada ter apanhado?
Soa a trombeta na cidade,
sem que o povo fique alarmado?
Pode haver na cidade uma desgraça,
sem que o Senhor a tenha mandado?
O Senhor Deus não fez coisa alguma,
sem revelar as suas intenções aos profetas, seus servos. 
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Quando ruge o leão, quem não terá medo?
Quando fala o Senhor Deus, quem recusará profetizar?
Arruinei-vos, como fiz a Sodoma e Gomorra,
e vós ficastes como tição arrancado ao incêndio,
mas não voltastes para Mim
– oráculo do Senhor –.
Por isso, é assim que hei-de tratar-te, Israel,
e, porque vou tratar-te assim,
prepara-te, Israel, para enfrentares o teu Deus».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 5, 5-6.7.8 
 (R. 9a) 

Refrão: Senhor, guiai-me na vossa justiça.

Vós não sois um Deus que se agrade do mal,
o perverso não tem aceitação junto de Vós,
nem os ímpios suportam o vosso olhar.

Vós detestais todos os malfeitores
e exterminais os que dizem mentiras:
o Senhor abomina os sanguinários e fraudulentos.

Mas, confiado na vossa bondade,
eu entrarei na vossa casa,
com reverência me prostrarei no vosso templo santo.
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ALELUIA Salmo 129 (130), 5                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu confio no Senhor,
a minha alma espera na sua palavra.   Refrão

EVANGELHO Mt 8, 23-27

«Levantou-Se, falou imperiosamente ao vento e ao mar 
e fez-se grande bonança»

X Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
Jesus subiu para o barco
e os discípulos acompanharam-n’O.
Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta
que as ondas cobriam o barco.
Jesus dormia.
Aproximaram-se os discípulos e acordaram-n’O, dizendo:
«Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos».
Disse-lhes Jesus:
«Porque temeis, homens de pouca fé?».
Então levantou-Se, falou imperiosamente ao vento e ao mar
e fez-se grande bonança.
Os homens ficaram admirados e disseram:
«Quem é este homem,
que até o vento e o mar Lhe obedecem?».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Am 5, 14-15.21-24                  

«Afastai de Mim o barulho dos vossos cânticos,
seja a justiça como rio inesgotável»

Leitura da Profecia de Amós
Procurai o bem e não o mal, 
para que vivais.
Assim, o Senhor, Deus do Universo, estará convosco,
como vós dizeis.
Detestai o mal e amai o bem,
restabelecei a justiça no tribunal.
Talvez o Senhor, Deus do Universo,
tenha compaixão dos sobreviventes de José.
Eu detesto e desprezo as vossa festas,
desgostam-Me as vossas reuniões sagradas.
Se Me ofereceis holocaustos e oblações,
Eu não quero aceitá-los;
e para os vossos sacrifícios de animais gordos,
nem sequer Me digno olhar.
Afastai de Mim o barulho dos vossos cânticos,
que Eu não quero ouvir o som das vossas harpas.
Mas fazei que o direito corra como as águas
e a justiça como rio inesgotável.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 49 (50), 7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 
 (R. 23b) 

Refrão: A quem segue o caminho recto
 darei a salvação de Deus. 

       Ouve, meu povo, que Eu vou falar,
Israel, contra ti vou testemunhar.
Eu sou o Senhor, teu Deus.

Não é pelos sacrifícios que Eu te repreendo:
os teus holocaustos estão sempre na minha presença.
Não aceito os novilhos da tua casa
nem os cabritos dos teus rebanhos.

A Mim pertencem todas as feras das florestas
e os milhares de animais dos montes.
Conheço todas as aves do céu
e disponho de todos os animais dos campos.

Se tivesse fome, não to diria,
porque meu é o mundo e tudo o que nele existe.
Comerei porventura a carne dos touros
ou beberei o sangue dos cabritos?

Como falas tanto na minha lei
e trazes na boca a minha aliança,
tu que detestas os meus ensinamentos
e desprezas as minhas palavras.

ALELUIA Tg 1, 18                    

Refrão: Aleluia        Repete-se

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade,
para sermos as primícias das suas criaturas.  Refrão
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EVANGELHO Mt 8, 28-34

«Vieste aqui atormentar os demónios antes do tempo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
quando Jesus chegou à região dos gadarenos, 
na outra margem do lago,
vieram ao seu encontro, saindo dos túmulos, dois endemoninhados.
Eram tão furiosos 
que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho.
E disseram aos gritos:
«Que tens que ver connosco, Filho de Deus?
Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?».
Ora, perto dali,
andava a pastar uma grande vara de porcos.
Os demónios suplicavam a Jesus, dizendo:
«Se nos expulsas, manda-nos para a vara de porcos».
Jesus respondeu-lhes: «Então ide».
Eles saíram e foram para os porcos.
Então os porcos precipitaram-se pelo despenhadeiro abaixo
e afogaram-se no lago.
Os guardadores fugiram
e foram à cidade contar tudo o que acontecera,
incluindo o caso dos endemoninhados.
Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus.
Quando O viram,
pediram-Lhe que Se retirasse do seu território.
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Am 7, 10-17

«Vai, profeta, ao meu povo»

Leitura da Profecia de Amós
Naqueles dias,
Amasias, sacerdote de Betel,
mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel:
«Amós conspira contra ti no meio da casa de Israel.
O país já não pode suportar os suas palavras.
Porque Amós anda a dizer:
‘Jeroboão morrerá à espada
e Israel será deportado para longe da sua terra’».
Depois, Amasias disse a Amós:
«Vai-te embora daqui, vidente. 
Foge para a terra de Judá.
Aí ganharás o pão com as tuas profecias.
Mas não continues a profetizar aqui em Betel,
que é o santuário real, o templo do reino».
Amós respondeu a Amasias:
«Eu não era profeta, nem filho de profeta.
Era pastor de gado e cultivava sicómoros.
Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho, 
foi o Senhor que me disse:
‘Vai profetizar ao meu povo de Israel’.
E agora escuta a palavra do Senhor:
Tu dizes: ‘Não profetizes contra Israel,
nem faças vaticínios contra a casa de Isaac’.
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Por isso, assim fala o Senhor:
‘A tua mulher será desonrada na cidade,
os teus filhos e filhas cairão mortos à espada,
as tuas terras serão repartidas a cordel.
Tu próprio morrerás em terra impura.
E Israel será levado para o exílio,
para longe da sua terra’».
Palavra do Senhor.

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

Refrão: Os juízos do Senhor são verdadeiros e rectos.

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

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

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

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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ALELUIA 2 Cor 5, 19                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação.  Refrão

EVANGELHO Mt 9, 1-8

«Glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
Jesus subiu para um barco,
atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum.
Apresentaram-Lhe então um paralítico que jazia numa enxerga.
Ao ver a fé daquela gente,
Jesus disse ao paralítico:
«Filho, tem confiança; 
os teus pecados estão perdoados».
Alguns escribas disseram para consigo:
«Este homem está a blasfemar».
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse:
«Porque pensais mal em vossos corações?
Na verdade, que é mais fácil:
dizer: ‘Os teus pecados estão perdoados’,
ou dizer: ‘Levanta-te e anda’?
Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem
tem na terra o poder de perdoar os pecados,
‘Levanta-te __ disse Ele ao paralítico  __

toma a tua enxerga e vai para casa’.
O homem levantou-se e foi para casa.
Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temor
e glorificava a Deus
por ter dado tal poder aos homens.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA  I Am 8, 4-6.9-12

«Mandarei a fome sobre a terra:
não será fome de pão, mas fome de ouvir a palavra do Senhor»

Leitura da Profecia de Amós
Escutai bem, vós que espezinhais o pobre
e quereis eliminar os humildes da terra.
Vós dizeis:
«Quando passará a lua nova,
para podermos vender o nosso grão?
Quando chegará o fim de sábado,
para podermos abrir os celeiros de trigo?
Faremos a medida mais pequena,
aumentaremos o preço,
arranjaremos balanças falsas.
Compraremos os necessitados por dinheiro
e os indigentes por um par de sandálias.
Venderemos até as cascas do nosso trigo».
Diz o Senhor Deus:
«Eis o que há-de acontecer naquele dia:
Eu farei que o sol se ponha ao meio-dia
e em pleno dia escurecerei a terra.
Mudarei em luto as vossas festas
e em lamentações os vossos cânticos.
Porei o cilício em todos os flancos
e tonsura em todas as cabeças.
Imporei luto como por um filho único
e o seu fim será como um dia amargo».
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«Dias virão – diz o Senhor Deus –
em que mandarei a fome sobre a terra:
não será fome de pão, nem sede de água,
mas fome de ouvir a palavra do Senhor.
Irão cambaleando de um ao outro mar,
irão sem rumo do Norte até ao Oriente,
à procura da palavra do Senhor,
mas não a poderão encontrar».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 2 e 10.20 e 30.40 e 131 
 (R. Mt 4, 4) 

Refrão: Nem só de pão vive o homem,
 mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.

Felizes os que observam as ordens do Senhor
e O procuram de todo o coração.
De todo o coração Vos procuro, Senhor,
não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.

A minha alma suspira
por cumprir sempre a vossa vontade.
Escolhi o caminho da verdade
e decidi-me pelos vossos juízos.

Vede como amo os vossos preceitos:
fazei-me viver segundo a vossa justiça.
Eu abro a minha boca e aspiro,
porque estou ávido dos vossos mandamentos. 
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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 Mt 9, 9-13

«Não são os que têm saúde que precisam do médico.
Prefiro a misericórdia ao sacrifício»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,    
Jesus ia a passar,
quando viu um homem chamado Mateus,
sentado no posto de cobrança dos impostos,
e disse-lhe: «Segue-Me».
Ele levantou-se e seguiu Jesus.
Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus,
muitos publicanos e pecadores 
vieram sentar-se com Ele e os seus discípulos.
Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos:
«Por que motivo é que o vosso Mestre 
come com os publicanos e os pecadores?».
Jesus ouviu-os e respondeu:
«Não são os que têm saúde que precisam do médico,
mas sim os doentes.
Ide aprender o que significa:
‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’.
Porque Eu não vim chamar os justos, 
mas os pecadores».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Am 9, 11-15                 

«Farei voltar os cativos do meu povo de Israel 
e plantá-los-ei na sua terra»

Leitura da Profecia de Amós
Eis o que diz o Senhor:
«Naquele dia 
voltarei a erguer a tenda arruinada de David,
repararei as suas brechas, restaurarei as suas ruínas
e reconstruí-la-ei como nos tempos de outrora.
Assim poderão conquistar o resto de Edom
e de todas as nações em que o meu nome foi proclamado,
– diz o Senhor, que cumprirá a sua palavra –.

Dias virão – diz o Senhor –
em que o homem que lavra seguirá de perto o que ceifa
e o que pisa as uvas seguirá de perto aquele que planta.
O vinho novo jorrará dos montes
e escorrerá das colinas.
Farei voltar os cativos do meu povo de Israel:
eles reconstruirão as cidades devastadas e habitarão nelas,
plantarão vinhas e beberão o seu vinho,
cultivarão pomares e comerão os seus frutos.
Plantá-los-ei na sua terra
e não mais serão arrancados da terra que Eu lhes dei»
– diz o Senhor, teu Deus –.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 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 fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.

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

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 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 Mt 9, 14-17

«Podem os companheiros do esposo ficar de luto, 
enquanto o esposo estiver com eles?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os discípulos de João Baptista
foram ter com Jesus e perguntaram-Lhe:
«Por que motivo nós e os fariseus jejuamos
e os teus discípulos não jejuam?».
Jesus respondeu-lhes:
«Podem os companheiros do esposo ficar de luto,
enquanto o esposo estiver com eles?
Dias virão em que o esposo lhes será tirado:
nesses dias jejuarão.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho,
porque o remendo repuxa o vestido
e o rasgão fica maior.
Nem se deita vinho novo em odres velhos;
aliás, os odres rebentam, 
derrama-se o vinho e perdem-se os odres.
Mas deita-se o vinho novo em odres novos
e assim ambas as coisas se conservam».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Os 2, 16.17b-18.21-22

«Desposar-te-ei para sempre»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Hei-de atrair ao meu amor a casa de Israel,
hei-de conduzi-la ao deserto
e falar-lhe ao coração.
Ali corresponderá como nos dias da sua juventude,
quando saiu da terra do Egipto.
Nesse dia, diz o Senhor,
chamar-Me-ás ‘meu marido’ e não ‘meu baal’.
Farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito,
com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 8a)

Refrão:  O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

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

Uma geração anuncia à outra as vossas obras
e todas proclamam o vosso poder.
Falam do esplendor da vossa majestade
e anunciam as vossas maravilhas.

Cantam o poder das vossas obras
e proclamam a vossa grandeza.
Celebram a memória da vossa imensa bondade
e aclamam a vossa justiça.

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

ALELUIA cf. 2 Tim 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 Mt 9, 18-26

«A minha filha acaba de morrer.
Mas vem impor-lhe a mão e ela viverá»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
estava Jesus a falar aos seus discípulos,
quando um chefe se aproximou
e se prostrou diante d’Ele, dizendo:
«A minha filha acaba de falecer.
Mas vem impor a mão sobre ela e viverá».
Jesus levantou-Se e acompanhou-o com os discípulos.
Entretanto, uma mulher 
que sofria um fluxo de sangue havia doze anos,
aproximou-se por detrás d’Ele e tocou-Lhe na fímbria do manto,
pensando consigo:
«Se eu ao menos Lhe tocar no manto,
ficarei curada».
Mas Jesus voltou-Se e, ao vê-la, disse-lhe:
«Tem confiança, minha filha. A tua fé te salvou».
E a partir daquele momento a mulher ficou curada.
Ao chegar a casa do chefe
e ao ver os tocadores de flauta e a multidão em grande alvoroço,
Jesus disse-lhes:
«Retirai-vos, porque a menina não morreu; está a dormir».
Riram-se d’Ele.
Mas quando mandou sair a multidão,
Jesus entrou, tomou a menina pela mão
e ela levantou-se.
E a notícia divulgou-se por toda aquela terra.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Os 8, 4-7.11-13                

«Já que semeiam ventos, colhem tempestades»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Os filhos de Israel nomearam reis sem o meu consentimento,
escolheram chefes sem Me terem consultado.
Com a prata e o ouro que possuíam, 
fabricaram ídolos para sua perdição.
– Considero abominável, ó Samaria, o bezerro que adoras! –
Contra eles se inflamou a minha ira:
até quando serão incapazes de se purificarem?
Aquele ídolo provém de Israel;
foi um artífice que o fez, ele não é Deus!
Mas o bezerro de Samaria será feito em pedaços:
já que semeiam ventos, colhem tempestades.
Caule sem espiga não produz farinha;
e ainda que a produzisse, os estrangeiros a comeriam.
Efraim levantou muitos altares,
mas só lhe serviram para pecar ainda mais.
Se Eu lhe puser por escrito mil preceitos da minha lei,
serão considerados como obra de um estranho.
Eles oferecem sacrifícios e comem a carne imolada,
mas o Senhor não os aceitará.
O Senhor recordará o seu pecado e castigará as suas faltas
e eles terão de voltar para o Egipto».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 113 B (115), 3-4.5-6.7ab-8.9-10 
 (R. 9a)  

Refrão: A casa de Israel confia no Senhor. 

      Ou: Aleluia.

O nosso Deus está no céu,
faz tudo o que Lhe apraz.
Os ídolos dos gentios são ouro e prata,
são obra das mãos do homem.

Têm boca e não falam,
têm olhos e não vêem.
Têm ouvidos e não ouvem,
têm nariz mas sem olfacto.

Têm mãos e não palpam,
têm pés e não andam.
Serão como eles os que os fazem
e quantos neles põem a sua confiança.

A casa de Israel confia no Senhor,
Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
A casa de Aarão confia no Senhor,
Ele é o seu auxílio e o seu escudo.

ALELUIA Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me. 
          Refrão
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EVANGELHO Mt 9, 32-38

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

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
apresentaram a Jesus um mudo possesso do demónio.
Logo que o demónio foi expulso, o mudo falou.
A multidão ficou admirada e dizia:
«Nunca se viu coisa semelhante em Israel».
Mas os fariseus diziam:
«É pelo príncipe dos demónios que Ele expulsa os demónios».
Jesus percorria todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades.
Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão,
porque andavam fatigadas e abatidas, 
como ovelhas sem pastor.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Os 10, 1-3.7-8.12                

«Já é tempo de procurar o Senhor»

Leitura da Profecia de Oseias
Israel era uma vinha exuberante,
que produzia os seus frutos.
Quanto mais abundantes eram os frutos,
mais aumentavam os altares.
Quanto mais rica se tornava a sua terra,
mais belos eram os monumentos pagãos.
O coração de Israel está dividido,
mas agora eles têm de pagar:
o próprio Senhor derrubará os seus altares,
destruirá os seus monumentos pagãos.
Então eles vão dizer: «Não temos rei,
porque não tememos o Senhor;
e ainda que o tivéssemos, 
que poderia o rei fazer por nós?».
Samaria desaparece com o seu rei,
como uma palha à tona da água.
Serão destruídos os lugares altos da idolatria,
que eram o pecado de Israel;
espinheiros e cardos crescerão sobre os seus altares.
E gritarão às montanhas: «Cobri-nos!»
e às colinas: «Caí sobre nós!».
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– Semeai segundo a justiça
e colhereis o fruto da misericórdia;
arroteai novas terras,
porque já é tempo de procurar o Senhor,
até que Ele venha derramar sobre vós a chuva da justiça –.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 104 (105), 2-3.4-5.6-7 
 (R. cf. 4b) 

Refrão:  Procurai sempre a face do Senhor. 

Cantai salmos e hinos ao Senhor,
proclamai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome,
exulte o coração dos que procuram o Senhor.

Considerai o Senhor e o seu poder,
procurai sempre a sua face.
Recordai as maravilhas que Ele operou,
os prodígios e os oráculos da sua boca.

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

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 Mt 10, 1-7

«Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus chamou a Si os seus Doze discípulos
e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades.
São estes os nomes dos doze apóstolos:
primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão;
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano;
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu;
Simão, o Cananeu, 
e Judas Iscariotes, que foi quem O entregou.
Jesus enviou estes Doze, dando-lhes as seguintes instruções:
«Não sigais o caminho dos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos.
Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos Céus».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Os 11, 1-4.8c-9

«O meu coração agita-se dentro de mim»

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



323QUINTA-FEIRA

SALMO RESPONSORIAL Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16 
 (R. 4b)

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

Pastor de Israel, escutai,
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei.
Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio.

Deus dos Exércitos, vinde de novo,
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,
o rebento que fortalecestes para Vós.

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 Mt 10, 7-15

«Recebestes de graça; dai de graça»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus Apóstolos:
«Ide e proclamai que está próximo o reino dos Céus.
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
sarai os leprosos, expulsai os demónios.
Recebestes de graça; dai de graça.
Não adquirais ouro, prata ou cobre,
para guardardes nas vossas bolsas;
nem alforge para o caminho,
nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado;
porque o trabalhador merece o seu sustento.
Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia,
procurai saber de alguém que seja digno
e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar.
Ao entrardes na casa, saudai-a,
e se for digna, desça a vossa paz sobre ela;
mas se não for digna, volte para vós a vossa paz.
Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras,
saí dessa casa ou dessa cidade
e sacudi o pó dos vossos pés.
Em verdade vos digo
que haverá mais tolerância, no dia do Juízo,
para a terra de Sodoma e Gomorra
do que para aquela cidade».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Os 14, 2-10

«Não chamaremos ‘nosso Deus’  à obra das nossas mãos»

Leitura da Profecia de Oseias
Assim fala o Senhor:
«Israel, converte-te ao Senhor, teu Deus,
porque foram os teus pecados que te fizeram cair.
Vinde com palavras de súplica,
voltai para o Senhor e dizei-Lhe:
“Perdoai todas as nossas faltas
e aceitai o dom que Vos oferecemos,
a homenagem dos nossos lábios.
Não é a Assíria que nos pode salvar;
não montaremos mais a cavalo,
nem chamaremos ‘Nosso Deus’ à obra das nossas mãos,
porque só em Vós o órfão encontra piedade”.
Curarei a sua infidelidade,
amá-los-ei generosamente,
pois a minha ira afastou-se deles.
Serei como orvalho para Israel,
que florirá como o lírio 
e lançará raízes como o cedro do Líbano.
Os seus ramos estender-se-ão ao longe,
a sua opulência será como a da oliveira
e a sua fragrância como a do Líbano.
Voltarão a sentar-se à minha sombra,
farão reviver o trigo;
florescerão como a vinha,
criarão fama como o vinho do Líbano.
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Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos?
Sou Eu que o atendo e olho por ele.
Sou como o cipreste verdejante:
graças a Mim darás muito fruto».
Quem for sábio entenderá estas palavras,
quem for inteligente poderá compreendê-las.
Porque são rectos os caminhos do Senhor:
por eles caminham os justos
e neles tropeçam os pecadores.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.8-9.12-13.14 e 17 
 (R. 17b)

Refrão: A minha boca proclamará o vosso louvor.

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

Amais a sinceridade de coração
e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma.
Aspergi-me com o hissope e ficarei puro,
lavai-me e ficarei mais branco do que a neve.

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

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca cantará o vosso louvor.
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ALELUIA Jo 16, 13a; 14, 26d

Refrão: Aleluia        Repete-se

Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos ensinará toda a verdade
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.   Refrão

EVANGELHO Mt 10, 16-23

«Não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos.
Portanto, sede prudentes como as serpentes
e simples como as pombas.
Tende cuidado com os homens:
hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas.
Por minha causa, sereis levados
à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações.
Quando vos entregarem,
não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer,
porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer;
porque não sereis vós a falar, 
mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós.
O irmão entregará à morte o irmão
e o pai entregará o filho.
Os filhos hão-de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte.
E sereis odiados por todos por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra.
Em verdade vos digo: 
não acabareis de percorrer as cidades de Israel,
antes de vir o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA  I Is 6, 1-8

«Eis-me aqui: podeis enviar-me»

Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá,
vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime;
a fímbria do seu manto enchia o templo.
À sua volta estavam serafins de pé,
que tinham seis asas cada um:
com duas asas cobriam o rosto e com as outras duas voavam.
E clamavam alternadamente, dizendo:
«Santo, santo, santo é o Senhor do Universo.
A sua glória enche toda a terra».
Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos
e o templo enchia-se de fumo.
Então exclamei:
«Ai de mim, que estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros;
moro no meio de um povo de lábios impuros
e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo».
Um dos serafins voou ao meu encontro,
tendo na mão um carvão ardente
que tirara do altar com uma tenaz.
Tocou-me com ele na boca e disse-me:
«Isto tocou os teus lábios:
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
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Ouvi então a voz do Senhor, que dizia:
«Quem enviarei? Quem irá por nós?».
Eu respondi:
«Eis-me aqui: podeis enviar-me».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 92 (93), 1ab.1c-2.5 
 (R. 1a)

Refrão: O Senhor é rei, revestiu-Se de majestade.

O Senhor é rei,
revestiu-Se de majestade,
revestiu-Se e cingiu-Se de poder.

Firmou o universo, que não vacilará.
É firme o vosso trono desde sempre,
Vós existis desde toda a eternidade.

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,
a santidade habita na vossa casa
por todo o sempre.  

ALELUIA 1 Pedro 4, 14                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

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



330 SEMANA XIV

EVANGELHO Mt 10, 24-33

«Não temais os que matam o corpo»

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

LEITURA I Is 1, 10-17

«Lavai-vos, purificai-vos,
afastai dos meus olhos a malícia das vossas acções»

Leitura do Livro de Isaías
Escutai a palavra do Senhor, chefes de Sodoma;
dai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra:
«De que Me servem os vossos inúmeros sacrifícios?
– diz o Senhor –
Estou farto dos  holocaustos de carneiros e da gordura de vitelos;
detesto o sangue de touros, cordeiros e cabritos.
Quando vindes à minha presença,
quem vos convidou a pisar os meus átrios?
Deixai de Me trazer ofertas inúteis:
o fumo do incenso Me repugna,
não suporto as luas novas, os sábados, as assembleias,
a impiedade das vossas festas.
Abomino do íntimo da alma
as vossas luas novas e as vossas solenidades,
que se tornaram um peso para Mim
e não as suporto mais.
Quando levantais as mãos,
desvio de vós o meu olhar.
Ainda que multipliqueis as vossas preces,
não lhes darei atenção,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
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Lavai-vos, purificai-vos,
afastai dos meus olhos a malícia das vossas acções,
deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem.
Respeitai o direito, protegei o oprimido,
fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 49 (50), 8-9.16bc-17.21 e 23 
 (R. 23b) 

Refrão: A quem segue o caminho recto
 darei a salvação de Deus. 

      
Não é pelos sacrifícios que Eu te repreendo:
os teus holocaustos estão sempre na minha presença.
Não aceito os novilhos da tua casa
nem os cabritos do teu rebanho.

Como falas tanto na minha lei
e trazes na boca a minha aliança,
tu que detestas os meus ensinamentos
e desprezas as minhas palavras?

Fizeste isto e Eu calei-me; pensaste que Eu era como tu.
Hei-de acusar-te e lançar-te tudo em rosto.
Honra-Me quem Me oferece um sacrifício de louvor,
a quem segue o caminho recto darei a salvação de Deus.

ALELUIA Mt 5, 10                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da 
justiça,
porque deles é o reino dos Céus.   Refrão
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EVANGELHO Mt 10, 34  __  11, 1

«Não vim trazer a paz, mas a espada».

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Não penseis que Eu vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada.
De facto, vim separar o filho de seu pai,
a filha de sua mãe, a nora da sua sogra,
de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim,
não é digno de Mim;
e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim,
não é digno de Mim.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não é digno de Mim.
Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la;
e quem perder a sua vida por minha causa, há-de encontrá-la.
Quem vos recebe, a Mim recebe ;
e quem Me recebe, recebe Aquele que Me enviou.
Quem recebe um profeta por ele ser profeta,
receberá a recompensa de profeta;
e quem recebe um justo por ele ser justo,
receberá a recompensa de justo.
E se alguém der de beber, 
nem que seja um copo de água fresca,
a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo,
em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa».
Depois de ter dado estas instruções aos seus doze discípulos,
Jesus partiu dali,
para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Is 7, 1-9                   

«Se não tiverdes fé, não podereis sobreviver»

Leitura do Livro de Isaías
No tempo em que Acaz, filho de Jotão, filho de Ozias, 
era rei de Judá,
Rason, rei dos arameus, e Pecá, filho de Romélia, rei de Israel,
marcharam contra Jerusalém para a atacarem,
mas não puderam conquistá-la.
Quando chegou a notícia à casa de David
de que os arameus tinham acampado em Efraim,
o coração do rei e do povo estremeceu,
como se agitam as árvores da floresta batidas pelo vento.
O Senhor disse então a Isaías:
«Vai ao encontro de Acaz, com teu filho Sear-Jasub,
no extremo do aqueduto da piscina superior,
que fica na estrada do Campo do Pisoeiro,
e diz-lhe:
Tem cuidado, mas não temas;
não desanimes nem te assustes
à vista desses dois tições fumegantes,
da fúria de Rason, rei dos arameus, e do filho de Romélia.
Os arameus, com Efraim e o filho de Romélia,
decidiram fazer-te mal e disseram:
‘Marchemos contra Judá, para o intimidar,
vamos invadi-lo, para que se renda,
e estabeleceremos nele como rei o filho de Tabeel’.
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Assim fala o Senhor Deus:
Isto não acontecerá, isto não se realizará.
A capital dos arameus é Damasco
e o chefe de Damasco é Rason;
a capital de Efraim é Samaria
e o chefe de Samaria é o filho de Romélia.
Mas dentro de sessenta e cinco anos,
Efraim será arrasado e deixará de ser um povo.
Contudo, se não tiverdes fé, não podereis sobreviver».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 47 (48), 2-3a.3b-4.5-6.7-8 
 (R. cf. 9d) 

Refrão:  Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada.

Grande é o Senhor e digno de louvor
na cidade do nosso Deus.
A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas,
a alegria de toda a terra.

O monte Sião, no extremo norte,
é a cidade do grande Rei.
Deus Se mostrou em seus palácios
um baluarte seguro.

Os reis aliaram-se
e avançaram todos juntos.
Mal a avistaram, tomaram-se de pânico
e, perturbados, puseram-se em fuga.

Ali se apoderou deles o pavor,
angústia como a da mulher que dá à luz,
como quando o vento leste
despedaça as naus de Társis.
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ALELUIA cf. Salmo 94 (95), 8ab                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 11, 20-24

«O dia do Juízo será mais tolerável para Tiro e Sidónia do que para vós»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
começou Jesus a censurar duramente as cidades
em que se tinha realizado a maior parte dos seus milagres,
por não se terem arrependido:
«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 teriam feito penitência,
vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza.
Mas Eu vos digo que no dia do Juízo
haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós.
E tu, Cafarnaum, serás exaltada até ao céu?
Até ao inferno é que descerás.
Porque se em Sodoma se tivessem realizado
os milagres que em ti se realizaram,
ela teria permanecido até hoje.
Mas Eu vos digo que no dia do Juízo
haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para ti».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Is 10, 5-7.13-16                     

«Porventura gloria-se o machado contra quem o empunha?»

Leitura do Livro de Isaías
Assim fala o Senhor:
«Ai da Assíria, vara da minha ira
e bastão da minha cólera!
Enviei-a contra uma nação ímpia,
mandei-a contra um povo que provoca o meu furor,
para o saquear e levar os despojos,
para o pisar como a lama das ruas.
Mas a Assíria não pensava desse modo,
o seu coração não tinha esse plano.
O que ela pretendia era aniquilar, 
exterminar o maior número de nações.
Porque ela diz:
‘Eu agi pela força do meu braço,
actuei com a minha sabedoria, porque sou inteligente.
Mudei as fronteiras dos povos,
saqueei os seus tesouros,
como um herói, derrubei os seus chefes.
Como quem mete a mão num ninho,
assim me apoderei da riqueza dos povos
e, como se apanham ovos abandonados,
assim eu apanhei a terra inteira,
sem que houvesse um bater de asas, 
nem um pio sequer’.



338 SEMANA XV

Porventura gloria-se o machado contra quem o empunha?
Ou levanta-se a serra contra aquele que a maneja?
Como se o bastão pudesse manejar quem o levanta
ou o cajado pudesse levantar quem não é de madeira como ele!
Por isso, o Senhor Deus do Universo
fará definhar os mais robustos da Assíria
e debaixo da sua glória acender-se-á um braseiro,
um fogo devorador».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 93 (94), 5-6.7-8.9-10.14-15 
 (R.14a) 

Refrão: O Senhor não abandona o seu povo.

Eles esmagam, Senhor, o vosso povo
e oprimem a vossa herança.
Matam a viúva e o estrangeiro
e tiram a vida aos órfãos.

E dizem: «O Senhor não vê,
o Deus de Jacob não presta atenção».
Ó gente estulta, reflecti;
e vós, insensatos, quando sereis prudentes?

Quem fez o ouvido não ouvirá?
Quem fez os olhos não verá?
Não poderá castigar quem educa as nações,
quem ensina aos homens a ciência?

O Senhor não rejeita o seu povo
nem abandona a sua herança.
Mas há-de julgar com justiça
e hão-de segui-la todos os corações rectos.
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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 Mt 11, 25-27

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

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado. 
Tudo Me foi dado por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai                         
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Is 26, 7-9.12.16-19                 

«Despertai e cantai de alegria,
vós que habitais no pó da terra»

Leitura do Livro de Isaías
O caminho do justo é recto,
Vós aplanais o caminho do justo.
Pela vereda dos vossos juízos, 
em Vós esperamos, Senhor:
o vosso nome e a vossa lembrança
são o desejo da nossa alma.
Por Vós suspira a minha alma durante a noite
e o meu espírito Vos procura desde a aurora;
pois, quando as vossas leis se manifestam ao mundo,
os habitantes da terra aprendem a justiça.
Vós nos dareis a paz, Senhor, 
porque sois Vós que realizais tudo o que fazemos.
Senhor, na angústia a Vós recorremos;
quando nos castigáveis, nós Vos invocámos.
Como a mulher que está para ser mãe
se contorce e grita com dores,
assim estávamos diante de Vós, Senhor.
Concebemos e sentimos as dores de parto,
mas foi vento que demos à luz.
Não trouxemos a salvação à terra,
nem nasceram habitantes para o mundo.
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– Os teus mortos voltarão à vida,
os seus cadáveres ressuscitarão.
Despertai e cantai de alegria,
vós que habitais no pó da terra.
Porque o vosso orvalho, Senhor, é orvalho de luz
e a terra dará vida aos que dormem nas sombras da morte. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 101 (102), 13-14ab e 15.16-18.19-21 
 (R. 20b)

Refrão:  Do alto do Céu,
 o Senhor olhou para a terra.

Vós, Senhor, permaneceis para sempre,
o vosso nome será lembrado de geração em geração.
Levantai-Vos e compadecei-Vos de Sião,
já é tempo de serdes propício.
Os vossos servos têm amor às suas pedras
e sentem pena das suas ruínas.

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.
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ALELUIA Mt 11, 28                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 11, 28-30

«Sou manso e humilde de coração»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Vinde a Mim, 
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Is 38, 1-6.21-22.7-8                

«Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas»

Leitura do Livro de Isaías
Naqueles dias,
Ezequias, rei de Judá, contraiu doença mortal.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe:
«Assim fala o Senhor:
Põe em ordem a tua casa,
porque vais morrer e não viverás».
Ezequias voltou o rosto para a parede
e orou ao Senhor, dizendo:
«Lembrai-Vos, Senhor,
como tenho procedido fielmente e de coração sincero 
na vossa presença,
como tenho feito sempre o que agrada aos vossos olhos».
Depois, Ezequias rompeu num grande choro.
Então a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías, 
com esta mensagem:
«Vai dizer a Ezequias:
Assim fala o Senhor, Deus de teu pai David:
Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas.
Vou acrescentar à tua vida mais quinze anos
e hei-de livrar-te das mãos do rei da Assíria,
a ti e a esta cidade, que Eu protegerei».
Disse então Isaías:
«Trazei um bolo de figos, aplicai-o sobre a chaga
e o rei ficará curado».
Ezequias perguntou:
«Que sinal terei 
de que volto a subir ao templo do Senhor?».
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Isaías respondeu-lhe:
«O sinal da parte do Senhor
de que cumprirá a sua palavra é este:
Vou fazer que a sombra do relógio de sol de Acaz
volte para trás dez graus, que nele tinha avançado».
E o sol desandou dez graus que avançara no quadrante. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Is 38,  10-11.12abcd.16-17ab 
 (R. cf. 17b) 

Refrão: Senhor, livrastes da morte a minha vida.

Eu disse: «Em meio da vida vou descer às portas da morte,
privado do resto dos meus anos.
Não verei mais o Senhor na terra dos vivos,
não verei mais ninguém entre os habitantes do mundo».

Para longe de mim foi arrancada a minha morada,
como tenda de pastores.
Como tecelão eu tecia a minha vida,
mas cortaram-me a trama.

Por Vós, Senhor, viverá o meu espírito
e o meu sofrimento se converterá em paz.
Preservastes a minha alma da corrupção da morte,
perdoastes todos os meus pecados. 

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 Mt 12, 1-8

«O Filho do homem é Senhor do sábado»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
Jesus passou através das searas em dia de sábado
e os discípulos, sentindo fome,
começaram a apanhar e a comer espigas.
Os fariseus viram e disseram a Jesus:
«Vê como os teus discípulos estão a fazer
o que não é permitido ao sábado».
Jesus respondeu-lhes:
«Não lestes o que fez David,
quando ele e os seus companheiros sentiram fome?
Entrou na casa de Deus
e comeu dos pães da proposição,
que não era permitido comer,
nem a ele nem aos seus companheiros,
mas somente aos sacerdotes.
Também não lestes na Lei
que, ao sábado, no templo,
os sacerdotes violam o repouso sabático
e ficam isentos de culpa?
Eu vos digo que está aqui alguém 
que é maior que o templo.
Se soubésseis o que significa:
‘Eu quero misericórdia e não sacrifício’,
não condenaríeis os que não têm culpa.
Porque o Filho do homem é Senhor do sábado».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Miq 2, 1-5                     

«Cobiçam os campos e apoderam-se das casas»

Leitura da Profecia de Miqueias
Ai daqueles que, deitados em sua cama,
planeiam a injustiça e tramam o mal!
Ao romper do dia, logo o praticam,
porque está ao seu alcance.
Cobiçam os campos e roubam-nos,
desejam as casas e apoderam-se delas.
Escravizam o homem e a sua casa,
o dono e a sua herança.
Por isso, diz o Senhor:
«Eu penso em mandar contra esta gente
um castigo de que não podeis livrar a cabeça.
Não mais andareis de fronte erguida,
pois será um tempo de desgraça.
Nesse dia entoarão contra vós uma sátira
e vos cantarão assim os seus lamentos:
‘Estamos totalmente arruinados.
Os bens do meu povo foram confiscados
e não há ninguém para lhos devolver;
os nossos campos são entregues a quem nos tiraniza’.
Por isso não haverá ninguém
que tire à sorte uma porção para vós,
na assembleia do Senhor».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 9 (10), 22-23.24-25.28-29.35 
 (R. 33) 

Refrão: Senhor, não Vos esqueçais dos pobres.

Senhor, porque Vos conservais à distância
e Vos escondeis nos momentos de angústia?
No seu orgulho, o ímpio oprime o pobre;
seja apanhado nas intrigas que tece.

O ímpio vangloria-se das suas ambições
e o avarento felicita-se a si mesmo.
Desprezando o Senhor, o ímpio diz na sua arrogância:
«Não há quem me castigue, Deus não existe».

A sua boca está cheia de maldição, perjúrio e mentira;
na sua língua só há malícia e iniquidade.
Faz emboscadas junto às povoações
e mata à traição o inocente.

Vós vedes e atendeis às canseiras e sofrimentos,
para tomar a causa deles em vossas mãos.
O pobre confia em Vós,
Vós sois o protector do órfão.

ALELUIA 2 Cor 5, 19                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação.  Refrão
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EVANGELHO Mt 12, 14-21

«Intimou-os que não descobrissem quem Ele era,
 para se cumprir o que estava anunciado»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
os fariseus reuniram conselho contra Jesus,
a fim de O fazerem desaparecer.
Mas Jesus, ao saber disso, retirou-Se dali.
Muitos O seguiram
e Ele curou-os a todos,
mas intimou-os que não descobrissem quem Ele era,
para se cumprir o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Eis o meu servo, a quem Eu escolhi,
o meu predilecto, em quem se compraz a minha alma.
Sobre ele farei repousar o meu Espírito,
para que anuncie a justiça às nações.
Não discutirá nem clamará,
nem se fará ouvir a sua voz nas praças.
Não quebrará a cana já fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega,
enquanto não levar a justiça à vitória;
e as nações colocarão a esperança no seu nome».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Miq 6, 1-4.6-8                 

«Já te foi indicado, ó homem, o que o Senhor exige de ti»

Leitura da Profecia de Miqueias
Escutai o que diz o Senhor:
«Levanta-te, abre um processo diante das montanhas,
ouçam as colinas a tua voz».
Escutai, montanhas, o processo do Senhor;
prestai atenção, fundamentos da terra,
porque o Senhor tem um processo contra o seu povo,
está em demanda contra Israel:
«Meu povo, que te fiz Eu?
Em que te ofendi? Responde-Me.
Tirei-te da terra do Egipto,
livrei-te da casa de escravidão
e enviei à tua frente Moisés, Aarão e Maria».
– Com que me apresentarei diante do Senhor
e me inclinarei diante do Deus das alturas? –
Apresentar-me-ei com holocaustos, com novilhos de um ano?
Agradarão ao Senhor milhares de carneiros ou rios de azeite?
Oferecerei o meu primogénito para expiar a minha culpa,
o fruto das minhas entranhas para expiar o meu pecado?
Já te foi indicado, ó homem, o que deves fazer,
o que o Senhor exige de ti:
praticar a justiça e amar a misericórdia
e ser humilde diante do teu Deus.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 49 (50), 5-6.8-9.16bc-17.21 e 23 
 (R. 23b) 

Refrão: A quem segue o caminho recto
 darei a salvação de Deus.

Diz o Senhor: «Reuni os meus fiéis,
que selaram a minha aliança com um sacrifício».
Os céus proclamam a sua justiça:
o próprio Deus vem julgar. 

      
Não é pelos sacrifícios que Eu te repreendo:
os teus holocaustos estão sempre na minha presença.
Não aceito os novilhos da tua casa
nem os cabritos do teu rebanho.

Como falas tanto na minha lei
e trazes na boca a minha aliança,
tu que detestas os meus ensinamentos
e desprezas as minhas palavras.

Fizeste isto e Eu calei-me; pensaste que Eu era como tu.
Hei-de acusar-te e lançar-te tudo em rosto.
Honra-Me quem Me oferece um sacrifício de louvor,
a quem segue o caminho recto darei a salvação de Deus.

ALELUIA cf. Salmo 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 Mt 12, 38-42

«No dia do Juízo a rainha do Sul erguer-se-á com esta geração»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
alguns escribas e fariseus disseram a Jesus:
«Mestre, queremos ver um sinal da tua parte».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Esta geração perversa e infiel pretende um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado,
senão o sinal do profeta Jonas.
Assim como Jonas 
esteve três dias e três noites no ventre da baleia,
assim o Filho do homem
estará três dias e três noites no seio da terra.
No dia do Juízo, os homens de Nínive
levantar-se-ão com esta geração e hão-de condená-la,
porque fizeram penitência quando Jonas pregou;
e aqui está quem é maior do que Jonas.
No dia do Juízo, a rainha do Sul 
erguer-se-á com esta geração e há-de condená-la,
porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão;
e aqui está quem é maior do que Salomão».  
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Miq 7, 14-15.18-20

«Lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados»

Leitura da Profecia de Miqueias
Apascentai o vosso povo com a vossa vara,
o rebanho da vossa herança,
que vive isolado na selva, 
no meio de uma terra frutífera,
para que volte a apascentar-se em Basã e Galaad,
como nos dias de outrora.
Mostrai-nos prodígios,
como nos dias em que saístes da terra do Egipto.
Qual é o deus semelhante a Vós
que perdoa o pecado e absolve a culpa
deste resto da vossa herança?
Não guarda para sempre a sua ira,
porque prefere a misericórdia.
Ele voltará a ter piedade de nós,
pisará aos pés as nossas faltas,
lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados.
Mostrai a Jacob a vossa fidelidade
e a Abraão a vossa misericórdia,
como jurastes aos nossos pais, desde os tempos antigos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 2-4.5-6.7-8 
 (R. 8a) 

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

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

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

Não voltareis a dar-nos a vida,
para que em Vós se alegre o vosso povo?
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.

 

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 Mt 12, 46-50

«Apontando para os discípulos, disse: 
Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
enquanto Jesus estava a falar à multidão,
chegaram sua Mãe e seus irmãos.
Ficaram do lado de fora e queriam falar-Lhe.
Alguém Lhe disse:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo».
Mas Jesus respondeu a quem O avisou:
«Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?».
E apontando para os discípulos, disse:
«Estes são a minha mãe e os meus irmãos:
todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA  I Jer 1, 1.4-10

«Eu te constituí profeta entre as nações»

Leitura do Livro de Jeremias
Palavras de Jeremias, filho de Helcias,
um dos sacerdotes de Anatot, no território de Benjamim:
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar, 
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar – diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca.
Hoje dou-te poder sobre os povos e os reinos,
para arrancar e destruir, 
para arruinar e demolir,
para construir e plantar».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 
 (R. cf. 15ab)          

Refrão: A minha boca proclamará a vossa salvação.

Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me.

Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador.

Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector.

A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.

ALELUIA                            

Refrão: Aleluia        Repete-se

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontrar permanecerá para sempre.
         Refrão
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EVANGELHO Mt 13, 1-9

«Darão fruto cem por um»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele dia,
Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar.
Reuniu-se à sua volta tão grande multidão
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava na margem.
Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos:
«Saiu o semeador a semear.
Quando semeava, 
caíram algumas sementes ao longo do caminho:
vieram as aves e comeram-nas.
Outras caíram em sítios pedregosos, 
onde não havia muita terra,
e logo nasceram porque a terra era pouco profunda;
mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram,
por não terem raiz.
Outras caíram entre espinhos
e os espinhos cresceram e afogaram-nas.
Outras caíram em boa terra e deram fruto:
umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um.
Quem tem ouvidos, oiça».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Jer 2, 1-3.7-8.12-13                    

«Abandonaram-Me a Mim, fonte de água viva,
e cavaram cisternas que não conservam a água»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém:
Assim fala o Senhor:
Lembro-Me do afecto da tua juventude, 
do amor do teu noivado,
quando Me seguias no deserto, 
numa terra onde não se semeia.
Israel era então uma herança sagrada do Senhor,
primícias da sua colheita.
Aqueles que a devoravam recebiam a paga:
a desgraça caía sobre eles – oráculo do Senhor –.
Eu conduzi-vos a uma terra de pomares,
para comerdes dos seus ricos frutos.
Mas logo que entrastes, profanastes a minha terra
e fizestes da minha herança um lugar abominável.
Os sacerdotes não perguntavam: ‘Onde está o Senhor?’.
Os mestres da Lei não Me conheceram,
os guias do povo revoltaram-se contra Mim,
os profetas vaticinaram em nome de Baal
e foram atrás de deuses que nada valem.
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Pasmai de tudo isto, ó céus,
estremecei de horror e espanto – diz o Senhor –,
porque o meu povo cometeu dois pecados:
abandonaram-Me a Mim, fonte de água viva,
e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não conservam a água».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 35 (36), 6-7ab.8-9.10-11 
 (R. 10a) 

Refrão: Em Vós, Senhor, está a fonte da vida.

Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade
e até às nuvens a vossa fidelidade.
A vossa justiça é como os montes altíssimos,
os vossos juízos são como o abismo profundo.

Como é admirável, Senhor, a vossa bondade!
À sombra das vossas asas se refugiam os homens.
Podem saciar-se da abundância da vossa casa
e Vós os inebriais com a torrente das vossas delícias.

Em Vós está a fonte da vida
e é na vossa luz que vemos a luz.
Conservai a vossa bondade aos que Vos conhecem
e a vossa justiça aos rectos de coração.

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 Mt 13, 10-17

«A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus, 
mas a eles não»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«Porque lhes falas em parábolas?».
Jesus respondeu:
«Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não.
Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância;
mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. 
É por isso que lhes falo em parábolas,
porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender.
Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz:
‘Ouvindo ouvireis, mas sem compreender;
olhando olhareis, mas sem ver.
Porque o coração deste povo tornou-se duro:
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos,
para não acontecer 
que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos
e compreendendo com o coração,
se convertam e Eu os cure’.
Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque vêem
e os vossos ouvidos porque ouvem!
Em verdade vos digo: muitos profetas e justos
desejaram ver o que vós vedes e não viram
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Jer 3, 14-17                  

«Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração
e reunirei todos os povos em Jerusalém»

Leitura do Livro de Jeremias
Assim fala o Senhor:
«Voltai para Mim, filhos rebeldes,
porque Eu sou o vosso Senhor.
Eu vos tomarei, um de uma cidade e dois de uma família,
para vos conduzir a Sião.
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração,
que vos apascentarão com inteligência e sabedoria.
Nesses dias – diz o Senhor –
quando crescerdes e vos multiplicardes na terra,
não mais se falará da arca da aliança do Senhor.
Não tornará a ser recordada,
ninguém mais pensará nela;
nunca se dará pela sua falta,
nem será construída outra nova.
Nesse tempo, chamarão a Jerusalém ‘Trono do Senhor’;
em Jerusalém se reunirão todos os povos em nome do Senhor
e não seguirão mais a dureza do seu coração perverso».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Jer 31, 10.11-12ab.13 
 (R. cf. 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. 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
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EVANGELHO Mt 13, 18-23

«Aquele que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Escutai o que significa a parábola do semeador:
Quando um homem ouve a palavra do reino 
e não a compreende,
vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos
é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante,
e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra,
sucumbe logo.
Aquele que recebeu a semente entre espinhos
é o que ouve a palavra,
mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza
sufocam a palavra, que assim não dá fruto.
E aquele que recebeu a palavra em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende.
Esse dá fruto 
e produz ora cem, ora sessenta, ora trinta por um».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Jer 7, 1-11              

«Será porventura um covil de ladrões
esta casa onde é invocado o meu nome?»

Leitura do Livro de Jeremias
Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias:
«Vai à entrada do templo do Senhor
e proclama ali a seguinte mensagem:
Escutai a palavra do Senhor, vós todos, homens de Judá,
que entrais por estas portas para adorar o Senhor. 
Assim fala o Senhor do Universo, o Deus de Israel:
Emendai os vossos caminhos e as vossas acções
e Eu vos deixarei habitar neste lugar.
Não vos fieis em palavras enganadoras, dizendo:
‘É o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor!’.
Mas se endireitardes os vossos caminhos
e corrigirdes as vossas obras,
se praticardes a justiça uns para com os outros,
se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva,
se não derramardes neste lugar sangue inocente,
se não seguirdes outros deuses para vossa desgraça,
então vos deixarei habitar neste lugar,
na terra que dei a vossos pais desde há muito e para sempre.
Mas vós fiais-vos em palavras enganadoras que para nada servem.
Assim podeis roubar, matar, cometer adultério,
jurar falso, queimar incenso a Baal,
seguir deuses estrangeiros que não conheceis.
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Depois vindes aqui apresentar-vos diante de Mim,
nesta casa em que é invocado o meu nome,
e dizeis: ‘Estamos salvos’,
para voltar a cometer todas essas abominações.
Será porventura um covil de salteadores
esta casa onde é invocado o meu nome?
Eu também vi tudo isto».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 83 (84), 3.4.5-6a e 8a.11 (R. 2) 

Refrão: Como é agradável a vossa morada, 
 Senhor do Universo!

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

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

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

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.
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ALELUIA Tg 1, 21bc                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Acolhei docilmente a palavra em vós plantada,
que pode salvar as vossas almas.     Refrão

EVANGELHO Mt  13,  24-30

«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus disse às multidões mais esta parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se a um homem
que semeou boa semente no seu campo.
Enquanto todos dormiam, veio o inimigo,
semeou joio no meio do trigo e foi-se embora.
Quando o trigo cresceu e começou a espigar,
apareceu também o joio.
Os servos do dono da casa foram dizer-lhe:
‘Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Donde vem então o joio?’.
Ele respondeu-lhes: ‘Foi um inimigo que fez isso’.
Disseram-lhe os servos:
‘Queres que vamos arrancar o joio?’.
‘Não! – disse ele –  
não suceda que, ao arrancardes o joio,
arranqueis também o trigo.
Deixai-os crescer ambos até à ceifa
e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros:
Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar;
e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Jer 13, 1-11                 

«O povo ficará como essa faixa, que já não serve para nada»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor disse-me:
«Vai comprar uma faixa de linho
e põe-na à cintura, mas sem a molhares na água».
Eu comprei a faixa e pu-la à cintura,
como o Senhor me tinha ordenado.
Pela segunda vez me foi dirigida a palavra do Senhor:
«Toma a faixa que compraste e que trazes à cintura,
põe-te a caminho até ao rio Eufrates
e esconde-a lá na fenda dum rochedo».
Eu fui esconder a faixa na margem do Eufrates,
como o Senhor me tinha ordenado.
Muitos dias depois, disse-me o Senhor:
«Põe-te a caminho e vai ao rio Eufrates
buscar a faixa que lá te mandei esconder».
Eu fui ao Eufrates procurar a faixa
e tirá-la do lugar onde a escondera.
Mas a faixa tinha-se estragado e já não servia para nada.
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Então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Assim fala o Senhor:
Deste modo destruirei o orgulho de Judá,
a grande soberba de Jerusalém.
Este povo perverso, que recusa ouvir as minhas palavras,
que segue as tendências do seu coração obstinado
e segue outros deuses para os servir e adorar,
ficará como essa faixa, que já não serve para nada.
Porque assim como a faixa se prende à cintura do homem,
também Eu tinha prendido a Mim
toda a casa de Israel e toda a casa de Judá,
– diz o Senhor –
para que fossem o meu povo,
proclamando o meu nome, o meu louvor e a minha glória.
Mas eles não Me obedeceram».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Deut 32, 18-19.20.21 
 (R. cf. 18a) 

Refrão: Abandonaste a Deus que te criou.

Desprezaste o Rochedo que te gerou,
esqueceste a Deus que te deu a vida.
O Senhor viu e ficou indignado
e rejeitou teus filhos e tuas filhas.

O Senhor disse: «Vou ocultar-lhes o meu rosto
e ver qual será o seu futuro,
porque são uma geração perversa
de filhos que não conhecem a fidelidade».

«Provocaram-Me com um deus falso,
irritaram-Me com inúteis ídolos;
e Eu vou provocá-los com um povo falso,
vou irritá-los com uma nação insensata». 
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ALELUIA Tg 1, 18                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade,
para sermos as primícias das suas criaturas.
              Refrão

EVANGELHO Mt 13, 31-35

«O grão de mostarda torna-se árvore,
de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus disse ainda à multidão a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se ao grão de mostarda
que um homem tomou e semeou no seu campo.
Sendo a menor de todas as sementes,
depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta 
e torna-se árvore,
de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos».
Disse-lhes outra parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se ao fermento
que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha,
até ficar tudo levedado».
Tudo isto disse Jesus em parábolas,
e sem parábolas nada lhes dizia,
a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, 
que disse: «Abrirei a minha boca em parábolas,
proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Jer 14, 17-22              

«Recordai e não revogueis a vossa aliança connosco»

Leitura do Livro de Jeremias
Chorem meus olhos, noite e dia, lágrimas sem fim,
porque uma grande ruína, uma chaga atroz,
tortura a virgem, filha do meu povo.
Se saio para o campo, eis os mortos à espada; 
se entro na cidade, eis as vítimas da fome.
Tanto o profeta como o sacerdote 
percorrem o país e não compreendem.
Acaso rejeitastes inteiramente Judá?
Porque Vos desgostastes com Sião?
Porque nos feristes sem esperança de remédio?
Esperávamos a paz e nada vemos de bom,
uma era de restauração e surgiu a angústia.
Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade
e a culpa dos nossos pais,
porque pecámos contra Vós.
Não nos rejeiteis, por amor do vosso nome,
não deixeis profanar o vosso trono de glória.
Recordai e não revogueis a vossa aliança connosco.
Pode algum dos falsos deuses das nações fazer que chova?
Ou é o céu que nos dá sozinho os aguaceiros?
Não sois Vós, Senhor, nosso Deus, em quem esperamos?
Na verdade, sois Vós que realizais tudo isto.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 78 (79), 8.9.11.13 
 (R. 9bc) 

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

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.

Chegue à vossa presença, Senhor,
o gemido dos cativos;
pela omnipotência do vosso braço,
libertai os condenados à morte.

E nós, vosso povo,
ovelhas do vosso rebanho,
louvar-Vos-emos para sempre
e de geração em geração cantaremos a vossa glória.  

ALELUIA                             

Refrão: Aleluia        Repete-se

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontra permanece para sempre.      Refrão
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EVANGELHO Mt 13, 36-43

«Como o joio é apanhado e queimado no fogo, 
assim será no fim do mundo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus deixou a multidão e foi para casa.
Os discípulos aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe:
«Explica-nos a parábola do joio no campo».
Jesus respondeu:
«Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem
e o campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino,
o joio são os filhos do Maligno
e o inimigo que o semeou é o Diabo.
A ceifa é o fim do mundo
e os ceifeiros são os Anjos.
Como o joio é apanhado e queimado no fogo,
assim será no fim do mundo:
o Filho do homem enviará os seus Anjos,
que tirarão do seu reino todos os escandalosos
e todos os que praticam a iniquidade,
e hão-de lançá-los na fornalha ardente;
aí haverá choro e ranger de dentes.
Então, os justos brilharão como o sol
no reino do seu Pai.
Quem tem ouvidos, oiça».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Jer 15, 10.16-21               

«Porque não tem fim a minha dor?
Se quiseres voltar, estarás na minha presença»

Leitura do Livro de Jeremias
Como sou infeliz, minha mãe! 
Porque me trouxestes ao mundo?
Sou um homem contestado e perseguido em toda a terra!
Ninguém me deve e eu não devo nada a ninguém;
e no entanto sou amaldiçoado por todos.
Quando apareciam as vossas palavras, Senhor,
eu tomava-as como alimento.
A vossa palavra era o encanto e a alegria do meu coração,
porque sobre mim foi invocado o vosso nome, 
Senhor, Deus do Universo.
Nunca me sentei com os folgazões para me divertir;
sob o peso da vossa mão sentei-me solitário,
porque a vossa indignação enchia a minha alma.
Porque não tem fim a minha dor, 
porque não tem cura a minha ferida?
Vós sois para mim como o ribeiro enganador,
em cujas águas não se pode confiar.
Então o Senhor falou-me, dizendo: 
«Se quiseres voltar, Eu farei que voltes,
para estares na minha presença.
Se separares o metal das impurezas,
tu serás como a minha boca.
São eles que virão ter contigo
e não tu a ir ao seu encontro.
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Farei de ti para este povo 
uma forte muralha de bronze:
lutarão contra ti, mas não poderão vencer-te,
porque Eu estou contigo para te proteger e salvar.
Eu te livrarei das mãos dos malvados,
Eu te salvarei do poder dos violentos».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 58 (59), 2-3.4-5a.10-11.17
  (R. 17d) 

Refrão: Sois o meu refúgio, Senhor,
 no dia da minha tribulação.

Meu Deus, livrai-me dos inimigos,
protegei-me contra os meus agressores.
Defendei-me dos que praticam a iniquidade,
salvai-me dos homens sanguinários.

Armam ciladas para me tirar a vida,
conspiram contra mim homens poderosos.
Senhor, em mim não há crime nem pecado, 
sem culpa minha correm a atacar-me.

Senhor, minha força, é para Vós que eu me volto,
sois Vós, ó Deus, o meu refúgio.
A bondade do meu Deus venha em meu auxílio
e me faça ver a derrota dos meus inimigos.

Eu cantarei, Senhor, a força do vosso poder,
de manhã louvarei a vossa bondade,
porque sois a minha fortaleza,
o meu refúgio no dia da tribulação.
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ALELUIA Jo 15, 15b                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
         Refrão

EVANGELHO Mt 13, 44-46

«Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«O reino dos Céus é semelhante
a um tesouro escondido num campo.
O homem que o encontrou tornou a escondê-lo
e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía
e comprou aquele campo.
O reino dos Céus é semelhante
a um negociante que procura pérolas preciosas.
Ao encontrar uma de grande valor,
foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Jer 18, 1-6                  

«Como o barro nas mãos do oleiro,
assim estais vós na minha mão»

Leitura do Livro de Jeremias
Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias:
«Levanta-te e desce à casa do oleiro;
ali te farei ouvir as minhas palavras».
Eu desci à casa do oleiro
e encontrei-o a trabalhar na roda.
Quando o vaso que ele estava a moldar não saía bem,
como acontece com o barro nas mãos do oleiro,
ele começava de novo
e fazia outro vaso, como lhe parecia melhor.
Então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Não poderei Eu tratar-vos como este oleiro,
ó casa de Israel? – diz o Senhor –.
Como o barro nas mãos do oleiro,
assim estais vós na minha mão, ó casa de Israel».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 145 (146), 2abc.2d-4.5-6 
 (R.5a) 

Refrão: Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob.

      ou: Aleluia.

Louva, minha alma, o Senhor.
Louvarei o Senhor toda a minha vida,
cantarei hinos ao meu Deus,
enquanto viver.

Não ponhais a confiança nos poderosos,
no homem que nem a si se pode salvar.
Vai-se-lhe o espírito e volta ao pó da terra
e assim ficam desfeitos os seus planos.

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

ALELUIA cf. Actos 16, 14b                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Abri, Senhor, o nosso coração,
para recebermos a palavra do vosso Filho.   Refrão
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EVANGELHO Mt 13, 47-53

«Escolhem os bons para os cestos
e o que não presta deitam-no fora»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«O reino dos Céus é semelhante
a uma rede que, lançada ao mar, 
apanha toda a espécie de peixes.
Logo que se enche, puxam-na para a praia
e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos
e o que não presta deitam-no fora.
Assim será no fim do mundo:
os Anjos sairão a separar os maus do meio dos justos
e a lançá-los na fornalha ardente.
Aí haverá choro e ranger de dentes.
Entendestes tudo isto?».
Eles responderam-Lhe: «Entendemos».
Disse-lhes então Jesus:
«Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos Céus
é semelhante a um pai de família
que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas».
Quando acabou de proferir estas parábolas,
Jesus continuou o seu caminho.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Jer 26, 1-9                 

«Todo o povo se amotinou contra Jeremias no templo do Senhor»

Leitura do Livro de Jeremias
No princípio do reinado de Joaquim,
filho de Josias e rei de Judá,
foi dirigida a Jeremias esta palavra do Senhor:
«Assim fala o Senhor:
Vai colocar-te no átrio do templo do Senhor
e diz a todos os habitantes das cidades de Judá,
que vêm prostrar-se no templo do Senhor,
todas as palavras que te mandei anunciar, 
sem nada omitir.
Pode ser que as escutem
e se arrependa cada um do seu mau caminho;
e Eu desistirei do castigo que penso mandar-lhes
por causa da maldade das suas acções.
Vai dizer-lhes: ‘Assim fala o Senhor:
Se não quiserdes escutar-Me
e não seguis a lei que vos proponho,
se não ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas,
que sem cessar vos tenho enviado, mas vós não escutais,
farei deste templo o que fiz de Silo
e farei desta cidade um objecto de maldição
para todos os povos da terra’».
Os sacerdotes, os profetas e todo o povo
ouviram Jeremias dizer estas palavras no templo do Senhor.
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E quando Jeremias acabou de anunciar
o que o Senhor lhe mandara dizer a todo o povo,
os sacerdotes e os profetas apoderaram-se dele, gritando:
«Tu tens de morrer!
Porque profetizaste em nome do Senhor
que este templo teria a mesma sorte de Silo
e que esta cidade ficaria em ruínas e sem habitantes?».
E todo o povo se amotinou contra Jeremias
no templo do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 68 (69), 5.8-10.14 
 (R. 14c)

Refrão: Pela vossa grande misericórdia, 
 atendei-me, Senhor.

São mais numerosos que meus cabelos
os que me odeiam sem razão;
são mais fortes que meus ossos
os que me detestam sem motivo.

Por Vós tenho suportado afrontas,
cobrindo-se meu rosto de confusão.
Devorou-me o zelo pela vossa casa
e recaíram sobre mim os insultos contra Vós.
A Vós, Senhor, elevo a minha súplica,
no momento propício, meu Deus.
Pela vossa grande bondade, respondei-me,
pela vossa fidelidade, salvai-me.
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ALELUIA 1 Pedro 1, 25                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra do Senhor permanece eternamente.
Esta é a palavra que vos foi anunciada. Refrão

EVANGELHO Mt 13, 54-58

«Não é Ele o filho do carpinteiro? 
Donde Lhe vem tudo isto?»

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

LEITURA I Jer 26, 11-16.24                

«Na verdade, foi o Senhor que me enviou a vós,
para anunciar aos vossos ouvidos todas estas palavras»

Leitura do Livro de Jeremias
Naqueles dias,
os sacerdotes e os profetas disseram aos chefes e a todo o povo:
«Este homem merece a morte,
por ter profetizado contra esta cidade, 
como acabais de ouvir com os vossos ouvidos».
Então Jeremias disse aos chefes e a todo o povo:
«Foi o Senhor que me enviou a profetizar,
contra este templo e contra esta cidade,
tudo o que ouvistes.
Portanto, emendai os vossos caminhos e as vossas acções,
ouvi a voz do Senhor, vosso Deus,
e o Senhor afastará de vós os males com que vos ameaçou.
Quanto a mim, estou nas vossas mãos:
tratai-me como vos parecer melhor e mais justo.
Mas ficai sabendo que, se me condenardes à morte,
sereis responsáveis pelo sangue de um inocente,
vós, esta cidade e os seus habitantes.
Na verdade, foi o Senhor que me enviou a vós,
para anunciar aos vossos ouvidos todas estas palavras».
Então os chefes e todo o povo 
disseram aos sacerdotes e aos profetas:
«Este homem não merece a morte,
porque nos falou em nome do Senhor, nosso Deus».
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Jeremias ficou sob a protecção de Aican, filho de Safan,
e assim não caiu nas mãos do povo para ser morto.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 68 (69), 15-16.30-31.33-34 
 (R. 14c)

Refrão: Pela vossa bondade, ouvi-me, Senhor.

Tirai-me do lamaçal, para que não me afunde,
livrai-me dos que me odeiam e do abismo das águas.
Não me cubram as ondas nem me arraste a voragem,
não se feche sobre mim a boca do abismo. 

Eu sou pobre e miserável:
defendei-me com a vossa protecção.
Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e  o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos.

ALELUIA Mt 5, 10                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor 
da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.   Refrão
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EVANGELHO Mt 14, 1-12

«Herodes mandou decapitar João na cadeia 
e os seus discípulos foram dar a notícia a Jesus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus
e disse aos seus familiares:
«Esse homem é João Baptista que ressuscitou dos mortos.
Por isso é que nele se exercem tais poderes miraculosos».
De facto, Herodes tinha mandado prender João
e algemá-lo no cárcere,
por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe.
Porque João dizia constantemente a Herodes:
«Não te é permitido tê-la por mulher».
E embora quisesse dar-Lhe a morte,
tinha receio da multidão, 
que o considerava como profeta.
Ocorreu entretanto o aniversário de Herodes
e a filha de Herodíades dançou diante dos convidados.
Agradou de tal maneira a Herodes,
que este lhe prometeu com juramento
dar-lhe o que ela pedisse.
Instigada pela mãe, ela respondeu:
«Dá-me agora mesmo num prato a cabeça de João Baptista».
O rei ficou consternado,
mas por causa do juramento e dos convidados,
ordenou que lha dessem
e mandou decapitar João no cárcere.
A cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem,
que a levou a sua mãe.
Os discípulos de João vieram buscar o seu cadáver
e deram-lhe sepultura.
Depois foram dar a notícia a Jesus.
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Jer 28, 1-17                   

«Ananias, o Senhor não te enviou
e tu levas este povo a confiar em mentiras»

Leitura do Livro de Jeremias
No quarto ano do reinado de Sedecias, rei de Judá, no quinto mês,
Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gabaon,
falou deste modo a Jeremias no templo do Senhor,
na presença dos sacerdotes e de todo o povo:
«Assim fala o Senhor do Universo, Deus de Israel:
‘Vou quebrar o jugo do rei de Babilónia.
Dentro de dois anos, farei voltar para este lugar
todos os objectos do templo do Senhor,
que o rei de Babilónia, Nabucodosor, 
tirou deste lugar e levou para Babilónia.
Também farei regressar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá,
e todos os cativos de Judá que foram para Babilónia,
– diz o Senhor –
porque vou quebrar o jugo do rei de Babilónia’».
Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias,
na presença dos sacerdotes e de todo o povo,
que estavam no templo do Senhor:
«Amen! O Senhor assim o faça.
O Senhor realize as palavras que profetizaste,
fazendo voltar de Babilónia para este lugar
os objectos do templo do Senhor e todos os cativos.
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No entanto, escuta as palavras que vou dizer
aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo:
Os profetas de outrora, que existiram antes de mim e antes de ti,
anunciaram para muitos países e reinos poderosos
a guerra, a desgraça e a peste.
Mas o profeta que anuncia a prosperidade
só é reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor
quando se realiza o que ele profetizou».
Então o profeta Ananias
tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o
e disse na presença de todo o povo:
«Assim fala o Senhor:
‘Deste modo, dentro de dois anos,
Eu quebrarei o jugo de Nabuconosor, rei de Babilónia,
tirando-o do pescoço de todas as nações’».
E o profeta Jeremias foi-se embora.
Depois de Ananias ter quebrado o jugo
que estava no pescoço do profeta Jeremias,
foi dirigida ao profeta Jeremias a palavra do Senhor:
«Vai dizer a Ananias: Assim fala o Senhor:
Tu quebraste um jugo de madeira,
mas Eu farei em seu lugar um jugo de ferro.
Porque assim fala o Senhor do Universo, Deus de Israel:
Vou pôr um jugo de ferro no pescoço de todas as nações,
para que sirvam Nabucodonosor, rei de Babilónia.
Elas ficar-lhe-ão submissas
e Eu vou entregar-lhe até os animais do campo».
O profeta Jeremias disse ainda ao profeta Ananias:
«Escuta, Ananias. O Senhor não te enviou
e tu levas este povo a confiar em mentiras.
Por isso, assim fala o Senhor:
Vou expulsar-te da face da terra e morrerás ainda este ano,
porque pregaste a revolta contra o Senhor».
E o profeta Ananias morreu no sétimo mês desse ano.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 29 e 43.79-80.95 e 102 
 (R. cf. 68b) 

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

Afastai-me do caminho da mentira
e dai-me a graça de cumprir a vossa lei.
Não me tireis da boca a palavra da verdade,
porque eu espero nos vossos juízos.

Voltem-se para mim os que Vos temem
e conhecem as vossas ordens.
Seja perfeito o meu coração em cumprir os vossos decre-
tos,
de modo que eu não seja confundido.

Os pecadores esforçam-se por me perder,
mas eu medito nas vossas ordens.
Não me tenho afastado dos vossos juízos,
porque sois Vós quem me ensina.

ALELUIA Mt 4, 4b                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
           Refrão
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No ano A, quando o Evangelho seguinte foi lido no dia anterior (Domingo 
XVIII) lê-se hoje Mt 14, 22-36, indicado para o dia imediato: p. 391

EVANGELHO Mt 14, 13-21

«Ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção.
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos 

e os discípulos deram-nos à multidão»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
quando Jesus ouviu dizer que João Baptista tinha sido morto,
retirou-Se num barco para um local deserto e afastado.
Mas logo que as multidões o souberam,
deixando as suas cidades, seguiram-n’O por terra.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão
e, cheio de compaixão, curou os seus doentes.
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus
e disseram-Lhe:
«Este local é deserto e a hora avançada.
Manda embora toda esta gente,
para que vá às aldeias comprar alimento».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de comer».
Disseram-Lhe eles:
«Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes».
Disse Jesus: «Trazei-mos cá».
Ordenou então à multidão que se sentasse na relva.
Tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção.
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos
e os discípulos deram-nos à multidão.
Todos comeram e ficaram saciados.
E, dos pedaços que sobraram, encheram doze cestos.
Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens,
sem contar mulheres e crianças.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Jer 30, 1-2.12-15.18-22                    

«Foi por causa dos teus grandes pecados que Eu te tratei assim.
Reconstruirei as tendas de Jacob»

Leitura do Livro de Jeremias
Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias:
Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel:
«Escreve num livro todas as palavras que Eu te disse.
Assim fala o Senhor:
É incurável a tua ferida, a tua chaga não tem remédio.
Ninguém se interessa por ti, para defender a tua causa;
para uma úlcera há remédios,
mas para ti não existe cura.
Todos os teus amigos te esqueceram 
e nem perguntam por ti.
Porque Eu te feri como fere um inimigo 
e o castigo foi severo,
por causa das tuas grandes culpas, dos teus inúmeros pecados.
Porque te queixas da tua ferida,
do teu mal que não tem cura?
Foi pelas tuas grandes culpas, pelos teus inúmeros pecados,
que Eu te tratei assim».
Assim fala o Senhor:
«Restaurarei as tendas de Jacob
e terei compaixão das suas moradas.
A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas
e a fortaleza reedificada no seu verdadeiro lugar.
Deles sairão hinos de louvor e brados de alegria.
Multiplicá-los-ei e não mais serão reduzidos;
exaltá-los-ei e não mais serão humilhados.
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Os seus filhos serão como outrora,
a sua assembleia será estável diante de Mim
e castigarei todos os seus opressores.
De entre eles surgirá um chefe,
do meio deles sairá um soberano.
Chamá-lo-ei e ele virá à minha presença.
Aliás, quem arriscaria a vida aproximando-se de Mim?
– diz o Senhor –
Mas vós sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus». 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 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 futuras
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 filhos 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 Jo 1, 49b                        

Refrão: Aleluia        Repete-se
Mestre, Vós sois o Filho de Deus,
Vós sois o Rei de Israel.  Refrão

Em vez deste Evangelho, pode ler-se Mt 15, 1-2.10-14, como vem logo a se-
guir, especialmente no ano A, quando foi lido no dia anterior.

EVANGELHO Mt 14, 22-36

«Manda-me ir ter contigo sobre as águas»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Depois de ter saciado a fome à multidão,
Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco
e a esperá-l’O na outra margem,
enquanto Ele despedia a multidão.
Logo que a despediu,
subiu a um monte, para orar a sós.
Ao cair da tarde, estava ali sozinho.
O barco ia já no meio do mar,
açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite,
Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar.
Os discípulos, vendo-O a caminhar sobre o mar,
assustaram-se, pensando que fosse um fantasma.
E gritaram cheios de medo.
Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo:
«Tende confiança. Sou Eu. Não temais».
Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo sobre as águas».
«Vem!» – disse Jesus.
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Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas,
para ir ter com Jesus.
Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se,
gritou: «Salva-me, Senhor!».
Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o.
Depois disse-lhe:
«Homem de pouca fé, porque duvidaste?».
Logo que subiram para o barco, o vento amainou.
Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus
e disseram-Lhe:
«Tu és verdadeiramente o Filho de Deus».
Depois fizeram a travessia 
e vieram para terra em Genesaré.
Os homens do lugar reconheceram Jesus
e mandaram avisar toda aquela região.
Trouxeram-Lhe todos os doentes
e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto.
E quantos lhe tocaram foram completamente curados.
Palavra da salvação.

Outro Evangelho à escolha, conforme atrás foi indicado: 

EVANGELHO Mt 15, 1-2.10-14

«Toda a planta que não foi plantada por meu Pai celeste 
será arrancada»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e escribas, 
vindos de Jerusalém,
e perguntaram-Lhe:
«Porque desobedecem os teus discípulos à tradição dos antigos
e não lavam as mãos antes de comer?».
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Jesus chamou a multidão para junto de Si e disse-lhes:
«Ouvi-Me e procurai compreender:
Não é o que entra na boca que torna o homem impuro.
O que sai da boca é que o torna impuro».
Então os discípulos aproximaram-se e disseram-Lhe:
«Sabes que os fariseus ficaram ofendidos
ao ouvirem as tuas palavras?».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Toda a planta que não foi plantada por meu Pai 
será arrancada.
Deixai-os. São cegos a guiarem cegos.
E se um cego guia outro cego,
acabam por cair ambos numa cova».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Jer 31, 1-7                   

«Amei-te com amor eterno»

Leitura do Livro de Jeremias
«Naquele tempo – diz o Senhor –
serei o Deus de todas as tribos de Israel
e elas serão o meu povo».
Assim fala o Senhor:
«O povo que escapou à espada
foi favorecido no deserto:
Israel vai chegar ao seu repouso».
De longe o Senhor apareceu-lhe, dizendo:
«Amei-te com amor eterno;
por isso tive compaixão de ti.
Hei-de edificar-te novamente
e serás reconstruída, virgem de Israel.
Voltarás a adornar-te com os teus tamborins,
para tomar parte em danças festivas.
De novo plantarás vinhas nos montes da Samaria
e aqueles que as plantarem colherão os seus frutos.
Porque virá um dia
em que as sentinelas gritarão sobre os montes de Efraim:
‘Levantai-vos! Subamos a Sião,
ao encontro do Senhor, nosso Deus’».
Assim fala o Senhor:
«Soltai brados de alegria por causa de Jacob,
aclamai a primeira das nações.
Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai:
‘O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Jer 31, 10.11-12ab.13 
 (R. cf. 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 Lc 7, 16                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Apareceu entre nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.    Refrão
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EVANGELHO Mt 15, 21-28

«Mulher, é grande a tua fé»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores,
começou a gritar:
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim.
Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio».
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra.
Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe:
«Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós».
Jesus respondeu:
«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel».
Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo:
«Socorre-me, Senhor».
Ele respondeu:
«Não é justo que se tome o pão dos filhos
para o lançar aos cachorrinhos».
Mas ela insistiu:
«É verdade, Senhor; 
mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus donos».
Então Jesus respondeu-lhe:
«Mulher, é grande a tua fé. 
Faça-se como desejas».
E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada.
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Jer 31, 31-34

«Estabelecerei uma aliança nova
e não mais recordarei os seus pecados»

Leitura do Livro de Jeremias
Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá
uma aliança nova.
Não será como a aliança que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão 
para os tirar da terra do Egipto,
aliança que eles violaram,
embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor.
Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel,
naqueles dias, diz o Senhor:
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma
e gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Já não terão de se instruir uns aos outros,
nem de dizer cada um a seu irmão:
«Aprendei a conhecer o Senhor».
Todos eles Me conhecerão, 
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.
Porque vou perdoar os seus pecados
e não mais recordarei as suas faltas.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 12-13.14-15.18-19 
 (R. 12a)

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

      Ou: Criai em mim, Senhor, um corção puro.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos
e os transviados hão-de voltar para Vós.
Não é do sacrifício que Vos agradais
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito.

ALELUIA Mt 16, 18                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
          Refrão

EVANGELHO Mt 16, 13-23

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
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Eles responderam: 
«Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias, 
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou: 
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Então, Jesus ordenou aos discípulos
que não dissessem a ninguém
que Ele era o Messias.
E começou a explicar aos seus discípulos
que tinha de ir a Jerusalém
e sofrer muito da parte dos anciãos,
dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas;
que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro, tomando-O à parte, 
começou a contestá-l’O, dizendo:
«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-de acontecer!»
Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe:
«Vai-te daqui, Satanás.
Tu és para mim uma ocasião de escândalo,
pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens».
Palavra da salvação.



400 SEMANA XVIII

SEXTA-FEIRA

LEITURA I Naum 2, 1.3; 3, 1-3.6-7                      

«Ai da cidade sanguinária!»

Leitura da Profecia de Naum
Vede sobre os montes
os passos do mensageiro que anuncia a paz.
Celebra as tuas festas, Judá, cumpre os teus votos,
porque o malfeitor não voltará a passar por ti,
ele foi totalmente destruído.
O Senhor restaurou o esplendor de Jacob 
e o esplendor de Israel,
porque os salteadores a tinham saqueado,
devastando os seus sarmentos.
Ai da cidade sanguinária,
cheia de perfídia, repleta de despojos,
onde não cessa a pilhagem!
Ouve-se o estalar do chicote, o estrépito das rodas,
o galope dos cavalos, o baloiçar dos carros.
Arremetem os cavalos, brilham as espadas, cintilam as lanças.
Depois, multidão de feridos, mortos sem conta,
cadáveres sem fim, nos quais se tropeça!
«Vou cobrir-te de imundície, lançar-te na ignomínia
e expôr-te à vergonha pública – diz o Senhor –.
Quem te vir fugirá de ti, dizendo:
‘Nínive está devastada!
Quem terá compaixão dela?’
Onde encontrarei quem te console’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Deut 32, 35cd-36ab.39abcd.41  
 (R. 39c) 

Refrão: Eu sou o Senhor da morte e da vida.

Está próximo o dia da ruína,
iminente o seu destino,
porque o Senhor defenderá o seu povo,
terá piedade dos seus servos.

Reconhecei agora que Eu sou Deus
e não há outro além de Mim.
Sou o Senhor da morte e da vida:
nada escapa ao meu poder.

Quando desembainhar a minha espada fulgurante,
quando tomar em minhas mãos a sentença,
tirarei desforra dos meus inimigos,
retribuirei aos meus adversários.

ALELUIA Mt 5, 10                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição
 por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.  Refrão
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EVANGELHO Mt 16, 24-28

«Que poderá dar o homem em troca da sua vida?»

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

LEITURA I Hab 1, 12 – 2, 4                  

«O justo viverá pela sua fé»

Leitura da Profecia de Habacuc
Não sois Vós, Senhor, desde os tempos antigos,
o meu Deus, o meu Santo,  o Imortal?
Estabelecestes os caldeus, Senhor, para exercerem a justiça
e os consolidastes como um rochedo para castigarem.
Os vossos olhos são demasiado puros para verem o mal
e não podeis contemplar a opressão.
Porque olhais então para os malvados,
porque ficais em silêncio, quando o ímpio devora o justo?
Tratareis os homens como os peixes do mar,
ou como os répteis que não têm dono?
O inimigo pesca-os a todos no anzol, 
apanha-os com a rede, recolhe-os com a tarrafa
e assim fica alegre e satisfeito.
Por isso oferece sacrifícios à sua rede
e queima incenso à sua tarrafa,
pois fez com elas uma pesca abundante
e alcançou alimento com fartura.
Continuará ele a utilizar a sua rede,
matando os povos impiedosamente?
Ficarei no meu posto de sentinela,
conservar-me-ei de pé sobre a muralha,
estarei alerta para ver o que o Senhor me dirá,
como irá responder à minha queixa.
Então o Senhor respondeu-me:
«Põe por escrito esta visão
e grava-a em tábuas com toda a clareza,
de modo que a possam ler facilmente.
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Embora esta visão só se realize na devida altura,
ela há-de cumprir-se com certeza e não falhará.
Se parece demorar, deves esperá-la,
porque ela há-de vir e não tardará.
Vede como sucumbe aquele que não tem alma recta;
mas o justo viverá pela sua fidelidade».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 9, 8-9.10-11.12-13 
 (R. 11b) 

Refrão: Não abandonais, Senhor, 
 aqueles que Vos procuram.

O Senhor é Rei para sempre,
firmou o seu trono para julgar.
Ele julga a terra com justiça,
governa os povos com rectidão.

O Senhor é o refúgio dos oprimidos,
o seu refúgio nas horas de tribulação.
Em Vós confiam os que conhecem o vosso nome,
porque não abandonais, Senhor, os que Vos procuram.

Cantai ao Senhor, que tem em Sião a sua morada,
anunciai entre os povos os seus feitos gloriosos.
O Senhor lembra-Se do sangue derramado
e não esquece o clamor dos infelizes.  

ALELUIA cf. 2 Tim 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 Mt 17, 14-20

«Se tiverdes fé, nada vos será impossível»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um homem,
que se ajoelhou diante d’Ele e Lhe disse:
«Senhor, tem compaixão do meu filho,
porque é epiléptico e sofre muito;
cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água.
Apresentei-o aos teus discípulos,
mas eles não puderam curá-lo».
Jesus respondeu:
«Oh geração incrédula e perversa!
Até quando estarei convosco? 
Até quando terei de vos suportar?
Trazei-mo aqui».
Jesus ameaçou o demónio,
que saiu do menino
e este ficou curado a partir daquele momento.
Então os discípulos aproximaram-se de Jesus
e perguntaram-Lhe em particular:
«Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo?».
Jesus respondeu-lhes:
«Por causa da vossa pouca fé.
Em verdade vos digo:
se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda,
direis a este monte: ‘Muda-te daqui para acolá’,
e ele há-de mudar-se.
E nada vos será impossível».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Ez 1, 2-5.24-28c                   

«Era a imagem da glória do Senhor»

Leitura da Profecia de Ezequiel
No dia cinco do mês,
no quinto ano do exílio do rei Jeconias,
foi dirigida a palavra do Senhor 
ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi,
no país dos caldeus, nas margens do rio Quebar.
Ali pairou sobre ele a mão do Senhor.
Eu vi aproximar-se um vento impetuoso que vinha do norte
e uma grande nuvem com um clarão à volta e um fogo cintilante;
do meio do fogo irradiava uma espécie de metal refulgente.
No centro distinguia-se a imagem de quatro seres vivos
que tinham aspecto humano.
Quando caminhavam, eu ouvia o ruído das suas asas,
semelhante ao marulhar das torrentes caudalosas, 
semelhante à voz do Omnipotente,
como o fragor da tempestade, 
como o tumulto dum campo de batalha.
Mas quando paravam, recolhiam as asas.
Ouvia-se uma voz por cima da abóbada
que havia sobre as suas cabeças.
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Sobre a abóbada que havia por cima das suas cabeças,
estava uma espécie de pedra de safira em forma de trono
e, sobre essa forma de trono, 
uma figura semelhante a um ser humano.
Vi que irradiava como metal brilhante,
tendo à volta uma espécie de auréola de fogo,
desde o que parecia a cintura para cima.
E desde o que parecia a cintura para baixo,
vi uma espécie de fogo, irradiando um clarão a toda a volta.
Como o arco-íris, que aparece nas nuvens em dias de chuva,
assim era o esplendor que o cercava.
Era a imagem da glória do Senhor.
Quando a vi, caí de rosto por terra.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 148, 1-2a.11-12.13.14

Refrão: O céu e a terra proclamam a vossa glória. 

      Ou: Aleluia.

Louvai o Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas,
louvai-O, todos os seus Anjos.

Reis e povos do mundo,
príncipes e todos os juízes da terra,
jovens e donzelas, velhos e crianças;

Louvem todos o nome do Senhor,
porque o seu nome é sublime,
a sua majestade está acima do céu e da terra.

Exaltou a força do seu povo:
louvem-n’O todos os seus fiéis,
os filhos de Israel, seu povo eleito.
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ALELUIA cf. 2 Tes 2, 14                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Deus chamou-nos por meio do Evangelho,
para tomar parte na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.
          Refrão

EVANGELHO Mt 17, 22-27

«Hão-de matá-l’O, mas ressuscitará.
Os filhos estão isentos do tributo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
estando ainda Jesus e os discípulos na Galileia,
disse-lhes Jesus:
«O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens,
que hão-de matá-l’O;
mas Ele ao terceiro dia ressuscitará».
Os discípulos ficaram profundamente consternados.
Quando chegaram a Cafarnaum,
os cobradores das didracmas aproximaram-se de Pedro 
e perguntaram-lhe:
«O vosso Mestre não paga a didracma?».
Pedro respondeu-lhes: «Paga, sim».
Quando chegou a casa, 
Jesus antecipou-Se e disse-lhe:
«Simão, que te parece?
De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos?
Dos filhos ou dos estranhos?».



409SEGUNDA-FEIRA

E como ele respondesse que era dos estranhos,
Jesus disse-lhe:
«Então os filhos estão isentos.
Mas para não os escandalizarmos,
vai ao mar e deita o anzol.
Apanha o primeiro peixe que morder a isca,
abre-lhe a boca e encontrarás um estáter.
Pega nele e paga-lhes o imposto por Mim e por ti». 
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Ez 2, 8 – 3, 4            

«Deu-me o rolo a comer 
e tornou-se-me na boca tão doce como o mel»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Tu, filho do homem, escuta o que te digo;
não sejas rebelde, como este povo de rebeldes.
Abre a boca e come o que te vou dar».
Eu olhei e vi um braço estender-se para mim,
tendo na mão um livro em forma de rolo.
Desenrolou-o diante de mim
e vi que estava escrito pelos dois lados
e continha prantos, gemidos e lamentações.
Disse-me ainda:
«Filho do homem:
Come o que aqui tens diante de ti;
come este rolo e vai falar à casa de Israel».
Abri a boca e ele deu-me o rolo a comer, dizendo:
«Filho do homem, 
alimenta-te e sacia-te com o rolo que eu te dou».
Eu comi-o e tornou-se-me na boca tão doce como o mel.
Depois disse-me:
«Filho do homem, vai ter com a casa de Israel
e comunica-lhe as minhas palavras».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 14 e 24.72 e 103.111 e 131  
 (R. cf. 103) 

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel.

Não há maior riqueza para mim, Senhor,
do que seguir a vossa vontade.
As vossas ordens são as minhas delícias
e os vossos decretos meus conselheiros.

Para mim vale mais a lei da vossa boca
do que milhões em ouro e prata.
Como são doces ao meu paladar as vossas palavras,
mais que o mel para a minha boca.

As vossas ordens são a minha herança eterna,
são a alegria do meu coração.
Eu abro a minha boca e aspiro,
porque estou ávido dos vossos mandamentos. 

 

ALELUIA Mt 11, 29ab                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor,
e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração.
               Refrão
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EVANGELHO Mt 18, 1-5.10.12-14

«Vede bem: não desprezeis um só destes pequeninos»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquela hora,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-Lhe:
«Quem é o maior no reino dos Céus?».
Jesus chamou uma criança, 
colocou-a no meio deles e disse-lhes:
«Em verdade vos digo:
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças,
não entrareis no reino dos Céus.
Quem for humilde como esta criança,
esse será o maior no reino dos Céus.
E quem acolher em meu nome uma criança como esta,
acolhe-Me a Mim.
Vede bem. Não desprezeis um só destes pequeninos.
Eu vos digo que os seus Anjos
vêem constantemente o rosto de meu Pai que está nos Céus. 
Jesus disse ainda:
«Que vos parece?
Se um homem tiver cem ovelhas
e uma delas se tresmalhar,
não deixará as noventa e nove nos montes
para ir procurar a que anda tresmalhada?
E se chegar a encontrá-la, em verdade vos digo
que se alegra mais por causa dela
do que pelas noventa e nove que não se tresmalharam.
Assim também, 
não é da vontade de meu Pai que está nos Céus
que se perca um só destes pequeninos».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Ez 9, 1-7; 10, 18-22                 

«Assinala com uma cruz na fronte
os que se lamentam por causa das abominações que se praticam em Jerusalém»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eu ouvi o Senhor bradar com voz forte:
«Aproximai-vos, flagelos da cidade,
cada um com o seu instrumento de morte na mão».
E do pórtico superior que dá para o norte saíram seis homens,
trazendo cada um na mão o seu instrumento de morte.
No meio deles estava um homem vestido de linho,
com um estojo de escriba à cintura.
Aproximaram-se e pararam junto do altar de bronze.
A glória do Deus de Israel elevou-se dos querubins em que poisava
e dirigiu-se para o limiar do templo.
Depois chamou o homem vestido de linho,
que trazia à cintura o estojo de escriba.
Disse-lhe o Senhor:
«Vai pela cidade, percorre Jerusalém
e assinala com uma cruz na fronte
os homens que gemem e se lamentam
por causa das abominações que nela se praticam».
Depois, ouvi o Senhor dizer aos outros:
«Percorrei a cidade atrás dele
e feri sem piedade e sem compaixão:
velhos, novos, donzelas, crianças e mulheres,
matai-os, exterminai-os a todos.
Mas não toqueis naqueles que foram assinalados com a cruz.
Começai pelo meu santuário».
E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo.
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A seguir, ordenou-lhes:
«Profanai o templo,
enchei de cadáveres os seus átrios e saí».
Eles saíram e continuaram o massacre na cidade.
A glória do Senhor deixou o limiar do templo
e pairou sobre os querubins.
Os querubins abriram as asas
e elevaram-se do solo à minha vista, 
elevando-se as rodas com eles.
Pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor
e a glória do Deus de Israel pairava sobre eles.
Eram os seres vivos que eu tinha visto
sob o Deus de Israel, nas margens do rio Quebar,
e reconheci então que eram querubins.
Cada um tinha quatro faces e quatro asas
e, debaixo das asas, uma espécie de mãos humanas.
As suas faces eram semelhantes às que eu vira 
nas margens do rio Quebar.
Cada um seguia sempre em frente.
Palavra do Senhor.

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

Refrão: A glória do Senhor está acima dos céus.

      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.
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Quem se compara ao Senhor nosso Deus,
que tem o seu trono nas alturas
e Se inclina lá do alto
a olhar o céu e a terra?

ALELUIA 2 Cor 5, 19                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação. Refrão

EVANGELHO Mt 18, 15-20

«Se te escutar, terás ganho o teu irmão»

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



416 SEMANA XIX

QUINTA-FEIRA

LEITURA I Ez 12, 1-12                 

«Parte para o exílio em pleno dia, de modo que eles vejam»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem,
tu habitas no meio desta gente rebelde.
Eles têm olhos para ver e não vêem,
têm ouvidos para ouvir e não ouvem:
é uma geração de rebeldes.
Tu, filho do homem,
prepara a tua bagagem de exilado 
e parte para o exílio em pleno dia, à vista deles.
Sairás deste lugar para outro, à vista deles.
Talvez assim reconheçam que são gente rebelde.
Prepararás a tua bagagem como bagagem de um exilado, 
em pleno dia, à vista deles,
e sairás à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio.
À vista deles, faz uma abertura na muralha e sai através dela.
Põe a trouxa aos ombros à vista deles e sai ao escurecer,
cobrindo o rosto para não veres o país,
porque eu faço de ti um símbolo para a casa de Israel».
Eu procedi conforme a ordem que recebi.
Preparei a minha bagagem de dia, como bagagem de exilado.
À tarde fiz com a mão uma abertura na muralha
e saí ao escurecer;
saí com a bagagem às costas, à vista deles.
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Na manhã seguinte, o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem, 
a casa de Israel, essa gente rebelde, 
não te perguntou: ‘Que fazes?’.
Então responde-lhes: Assim fala o Senhor Deus:
Este oráculo dirige-se a quem governa  Jerusalém
e a toda a casa de Israel que nela vive.
Fala-lhes assim: ‘Eu sou para vós um símbolo.
Como Eu fiz, assim vos será feito:
ireis deportados para o exílio.
Aquele que vos governa terá de pôr aos ombros a sua bagagem
e ao escurecer passará através da muralha,
na qual farão uma abertura para ele sair;
cobrirá o rosto para não ver com os seus olhos o país’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAl Salmo 77 (78), 56-57.58-59.61-62
 (R. cf. 7c)

Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.

Eles tentaram e ofenderam o Altíssimo
e não observaram os seus mandamentos.
Foram infiéis e renegados como seus pais,
como flecha errante, desviaram-se do caminho.

Ofenderam-n’O no alto dos montes,
provocaram-n’O com seus ídolos.
Deus ouviu e inflamou-Se em cólera
e repudiou com veemência Israel.

Deixou cair os seus heróis em cativeiro
e a sua glória nas mãos de inimigos;
e entregou o seu povo à espada,
irritou-Se contra a sua herança. 
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ALELUIA Salmo 118 (119), 135

Refrão: Aleluia        Repete-se

Fazei brilhar sobre mim a vossa face
e dai-me a conhecer os vossos decretos. Refrão

EVANGELHO Mt 18, 21 – 19, 1

«Não te digo que perdoes até sete vezes,
mas até setenta vezes sete»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe:
«Se meu irmão me ofender, 
quantas vezes deverei perdoar-lhe?
Até sete vezes?».
Jesus respondeu:
«Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete.
Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei
que quis ajustar contas com os seus servos.
Logo de começo,
apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos.
Não tendo com que pagar,
o senhor mandou que fosse vendido,
com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
para assim pagar a dívida.
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo:
‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’.
Cheio de compaixão, o senhor daquele servo
deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida.
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Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros
que lhe devia cem denários.
Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo:
‘Paga o que me deves’.
Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo:
‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’.
Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender,
até que pagasse tudo quanto devia.
Testemunhas desta cena,
os seus companheiros ficaram muito tristes
e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido.
Então, o senhor mandou-o chamar e disse:
‘Servo mau, perdoei-te, porque me pediste.
Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?’.
E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos,
até que pagasse tudo o que lhe devia.
Assim procederá convosco meu Pai celeste,
se cada um de vós não perdoar a seu irmão 
de todo o coração».
Quando Jesus acabou de dizer estas palavras,
partiu da Galileia
e foi para o território da Judeia, além do Jordão.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Ez 16, 1-15.60.63                  

«Confiaste na tua formosura, que era perfeita,
graças ao esplendor com que Eu te tinha revestido, 

para te prostituires»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem,
mostra a Jerusalém as suas acções abomináveis
e diz-lhe: Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém:
Pela tua origem e nascimento, és da terra de Canaã.
O teu pai era amorreu e a tua mãe hitita.
Quando nasceste, no dia em que vieste ao mundo,
não te cortaram o cordão, nem te banharam para seres purificada;
não te fizeram as fricções de sal, nem te envolveram em panos.
Ninguém lançou sobre ti um olhar compassivo;
ninguém te prestou esses cuidados, nem teve pena de ti.
No dia em que nasceste, foste deixada no meio do campo,
pela repugnância que inspiravas.
Quando passei junto de ti, vi que te revolvias no teu sangue.
E, vendo-te ensanguentada, Eu disse-te: ‘Quero que vivas’;
e fiz-te crescer como a erva dos campos.
Cresceste, ganhaste corpo e chegaste à idade florida.
Formaram-se os teus seios, cresceram os teus cabelos,
mas estavas nua.
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Passei de novo junto de ti
e vi que tinhas chegado à idade dos amores.
Estendi sobre ti a aba do meu manto
e escondi a tua nudez.
Fiz então um juramento e estabeleci uma aliança contigo,
– diz o Senhor Deus –
e ficaste a pertencer-Me.
Lavei-te com água, limpei-te do sangue que te cobria 
e ungi-te com óleo.
Vesti-te com roupas bordadas, 
calcei-te sandálias de fino cabedal,
dei-te uma faixa de linho e um manto de seda.
Adornei-te com jóias, coloquei braceletes nos teus pulsos
e um colar ao teu pescoço.
Pus-te um anel no nariz, brincos nas orelhas
e um precioso diadema na cabeça.
Tinhas adornos de ouro e de prata, 
os teus vestidos eram de linho fino, de seda e tecidos bordados,
e o teu alimento era a flor da farinha, mel e azeite.
Tornaste-te cada vez mais bela e chegaste a ser rainha.
A tua fama divulgou-se entre as nações,
por causa da tua formosura, que era perfeita,
graças ao esplendor com que Eu te tinha revestido,
– diz o Senhor Deus –.
Mas tu confiaste na tua beleza e aproveitaste a tua fama
para te prostituires com todos os que passavam.
Eu, porém, lembrar-Me-ei da aliança que fiz contigo
nos dias da tua juventude
e estabelecerei contigo uma aliança eterna,
de modo que te lembres do passado e te humilhes
e não voltes a abrir a boca de vergonha,
quando Eu te perdoar o que fizeste
– diz o Senhor Deus».
Palavra do Senhor.
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Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:

LEITURA I Ez 16, 59-63                  

«Lembrar-Me-ei da aliança que fiz contigo
e tu sentirás vergonha»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém:
«Procederei contigo como tu procedeste,
pois faltaste ao juramento e quebraste a aliança.
Mas lembrar-Me-ei da aliança que fiz contigo
nos dias da tua juventude
e estabelecerei contigo uma aliança eterna.
Tu recordarás o teu comportamento e sentirás vergonha,
quando Eu te der como filhas as tuas irmãs,
as mais velhas e as mais novas do que tu,
mas não em virtude da tua aliança.
Porque Eu restabelecerei a minha aliança contigo 
e então reconhecerás que Eu sou o Senhor,
de modo que te lembres do passado e te humilhes
e não voltes a abrir a boca de vergonha,
quando Eu te perdoar o que fizeste
– diz o Senhor Deus».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2-3.4bcd.5-6 
 (R. 1c)

Refrão: Passou a vossa ira
 e Vós me consolastes, Senhor.

Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.  

  

ALELUIA cf. 1 Tes 2, 13

Refrão: Aleluia.      Repete-se. 

Escutai o que diz o Senhor, não como palavra dos homens,
mas como palavra de Deus.    Refrão 
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EVANGELHO Mt 19, 3-12

«Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vos-
sas mulheres. Mas no princípio não foi assim»

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

LEITURA I Ez 18, 1-10.13b.30-32              

«Julgarei cada um segundo as suas acções»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Porque andais a repetir este provérbio em Israel:
‘Os pais comeram uvas verdes
e embotaram-se os dentes dos filhos’?
Pela minha vida – diz o Senhor Deus –
não voltareis a repetir este provérbio em Israel.
Todas as vidas Me pertencem, tanto a do pai como a do filho.
Aquele que pecar é que morrerá.
O homem justo, que pratica o direito e a justiça,
que não participa nos festins das montanhas,
nem levanta os olhos para os falsos deuses da casa de Israel;
que não desonra a esposa do seu próximo
nem se aproxima da mulher em tempo indevido;
que não explora ninguém,
que devolve o penhor de uma dívida paga e não comete roubos;
que dá o seu pão a quem tem fome
e dá roupa a quem não tem que vestir;
que não é usurário nem aceita juros,
que afasta as suas mãos da iniquidade
e exerce verdadeira justiça entre os homens;
que segue as minhas leis e observa os meus preceitos,
praticando fielmente a verdade,
esse homem é verdadeiramente justo e viverá
– diz o Senhor Deus –.
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Mas se ele tem um filho violento e sanguinário,
que pratica alguma destas acções,
esse filho não viverá, por ter praticado essas acções abomináveis;
mas certamente morrerá e o seu sangue cairá sobre ele.
Por isso, casa de Israel,
Eu julgarei cada um segundo as suas acções 
– diz o Senhor Deus –.
Convertei-vos e renunciai a todas as vossas iniquidades
e o pecado deixará de ser a vossa ruína.
Lançai para longe todos os vossos pecados
e formai um coração novo e um espírito novo.
Porque havias de morrer, casa de Israel?
Eu não desejo a morte de ninguém – diz o Senhor Deus –.
Convertei-vos e vivereis».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 12-13.14-15.18-19 
 (R. 12a)

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

      Ou: Criai em mim, Senhor, um corção puro.

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

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

Não é do sacrifício que Vos agradais
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito.
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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 Mt 19, 13-15

«Deixai que as crianças se aproximem de Mim: 
dos que são como elas é o reino dos Céus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
apresentaram umas crianças a Jesus,
para que lhes impusesse as mãos e orasse sobre elas.
Mas os discípulos afastavam-nas.
Então Jesus disse:
«Deixai que as crianças se aproximem de Mim;
não as estorveis.
Dos que são como elas é o reino dos Céus».
A seguir, impôs as mãos sobre as crianças
e partiu dali.
Palavra da salvação.


