
MAIO

1 de Maio

S. José Operário

 O Evangelho desta memória é próprio.

 Em vez desta Leitura I pode utilizar-se a que se lhe segue.

LEITURA I Gen 1, 26  –  2, 3

«Enchei e dominai a terra»

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

 Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:

LEITURA  I Col 3, 14-15.17.23-24

«Qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade,
como quem serve ao Senhor e não aos homens»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
Vivei em acção de graças.
Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Qualquer que seja o vosso trabalho,
fazei-o de boa vontade,
como quem serve ao Senhor e não aos homens,
certos de que recebereis como recompensa a herança do Senhor.
Servi a Cristo, que é o Senhor.
Palavra do Senhor.



138 MAIO

SALMO RESPONSORIAL Salmo 89 (90), 2.3-4.12-13.14 e 16 
 (R. 17c)

Refrão: Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

Antes de se formarem as montanhas
e nascer a terra e o mundo,
desde toda a eternidade
Vós, Senhor, sois Deus.

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

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

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.

ALELUIA Salmo 67 (68), 20

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendito seja Deus em cada dia.
Vela por nós o Senhor, nosso Salvador.  Refrão
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EVANGELHO Mt 13, 54-58

«Não é Ele o filho do carpinteiro?»

 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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2 de Maio

S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja
Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I 1 Jo 5, 1-5

«Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem acredita que Jesus é o Messias
nasceu de Deus
e quem ama Aquele que gerou
ama também Aquele que nasceu d’Ele.
Nós sabemos que amamos os filhos de Deus
quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos,
porque o amor de Deus 
consiste em guardar os seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são pesados,
porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Quem é o vencedor do mundo
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus?
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  36 (37), 3-4.5-6.30-31
   (R. 30a) 

Refrão: A boca do justo proclama a sabedoria.

Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo.
Põe no Senhor as tuas delícias, 
e Ele satisfará os anseios do teu coração.
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Confia ao Senhor o teu destino
e tem confiança, que Ele actuará.
Fará brilhar a tua luz como a justiça
e como o sol do meio-dia os teus direitos.

A boca do justo profere a sabedoria
e a sua língua proclama a justiça.
A lei de Deus está no seu coração
e não vacila nos seus passos.

ALELUIA Mt 5, 10

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

EVANGELHO Mt 10, 22-25a

«Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Sereis odiados por todos por causa do meu nome;
mas quem 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.
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».
Palavra da salvação.
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3 de Maio

S. FILIPE E S. TIAGO, APÓSTOLOS
Festa

Em Cabo Verde – S. Tiago: Solenidade          

LEITURA  I 1 Cor 15, 1-8

«O Senhor apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho
que vos anunciei e que recebestes,
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos,
se o conservais como eu vo-lo anunciei;
aliás teríeis abraçado a fé em vão.
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi:
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez,
dos quais a maior parte ainda vive,
enquanto alguns já faleceram.
Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos.
Em último lugar, apareceu-me também a mim, 
como o abortivo.
Palavra do Senhor.

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

Refrão: A sua mensagem ressoou por toda a terra.

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

ALELUIA Jo 14, 6b.9c

Refrão: Aleluia.   Repete-se.

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor.
Filipe, quem Me vê, vê o Pai.   Refrão

EVANGELHO Jo 14, 6-14

«Há tanto tempo estou convosco e não Me conheces?»

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

Na Missa votiva só de S. Filipe,
 a Leitura I toma-se do dia 28 de Outubro: p. 324.
Na missa votiva só de S. Tiago,
 o Evangelho toma-se do dia 28 de Outubro: p. 325.

Em Portugal:

12 de Maio

B. Joana de Portugal, virgem

Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (que se dedicaram às obras de misericórdia): 
pp. 562 ss.

LEITURA I Ap 21, 1-5a

«Vi a nova Jerusalém,
bela como noiva adornada para o seu esposo»

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

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

Refrão:  Ide ao encontro de Cristo Senhor. 

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

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

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

EVANGELHO Mt 13, 44-46:  p. 612



146 MAIO

No mesmo dia 12 de Maio
S. Nereu e S. Aquileu, mártires

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  Ap 7, 9-17:  p. 466
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8:  p. 460
EVANGELHO Mt 10, 17-22:  p. 479

No mesmo dia 12 de Maio
S. Pancrácio, mártir

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  Ap 19, 1.5-9a:  p. 588
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a:  p. 589
EVANGELHO Mt 11, 25-30:  p. 611

13 de Maio
Nossa Senhora de Fátima

Em Angola, Portugal, S. Tomé e Príncipe: Festa
Em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique: Memória

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.
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LEITURA I Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab

«Apareceu no Céu um sinal grandioso»

Leitura do Apocalipse de São João
O templo de Deus abriu-se no Céu
e a arca da aliança foi vista no seu templo.
Apareceu no Céu um sinal grandioso:
uma mulher revestida de sol,
com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de doze estrelas na cabeça.
Estava para ser mãe
e gritava com as dores e ânsias da maternidade.
E apareceu no Céu outro sinal:
um enorme dragão cor de fogo,
com sete cabeças e dez chifres
e nas cabeças sete diademas.
A cauda arrastava um terço das estrelas do céu
e lançou-as sobre a terra.
O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe,
para lhe devorar o filho, logo que nascesse.
Ela teve um filho varão,
que há-de reger todas as nações com ceptro de ferro.
O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono
e a mulher fugiu para o deserto,
onde Deus lhe tinha preparado um lugar.
E ouvi uma voz poderosa que clamava no Céu:
«Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus
e o domínio do seu Ungido».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17 
 (R. 11a)
Refrão: Escuta e inclina-te diante do Senhor.

Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 
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A filha do Rei avança cheia de esplendor: 
de brocados de ouro são os seus vestidos. 
Com um manto multicor é apresentada ao Rei, 
seguem-na as donzelas, suas companheiras. 

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

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

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

EVANGELHO Lc 11, 27-28

«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre»

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



14914 DE MAIO

14 de Maio

S. MATIAS, APÓSTOLO
Festa 

LEITURA  I Actos 1, 15-17.20-26

«A sorte caiu em Matias, que foi agregado aos onze Apóstolos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
estavam reunidas cerca de cento e vinte pessoas.
Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse:
«Irmãos, era necessário que se cumprisse
o que o Espírito Santo anunciou na Escritura, 
pela boca de David,
a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus.
Na verdade, era um dos nossos
e foi-lhe atribuída uma parte neste ministério.
Está escrito no Livro dos Salmos:
‘Fique deserta a sua morada
e não haja quem nela habite’.
E ainda:  ‘Receba outro o seu cargo’.
É necessário, portanto, 
que de entre os homens que estiveram connosco
durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós,
desde o baptismo de João 
até ao dia em que do meio de nós foi elevado ao Céu,
um deles se torne connosco testemunha da sua ressurreição».
Apresentaram dois:
José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias.
E oraram, dizendo:
«Senhor, que conheceis o coração de todos os homens,
indicai-nos qual destes dois escolhestes
para ocupar, no ministério apostólico,
o lugar que Judas abandonou, a fim de ir para o seu lugar».
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Deitaram sortes sobre eles
e a sorte caiu em Matias
que foi agregado aos onze Apóstolos.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6.7-8 
 (R. cf. 8)

Refrão: O Senhor fê-lo sentar-se com os grandes do seu povo.

      Ou: Aleluia.

Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.

Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
O Senhor domina sobre todos os povos,
a sua glória está acima dos céus.

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

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

ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

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

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

S. João I, papa e mártir

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  Ap 3, 14b.20-22:  p. 587
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6:  p. 498
EVANGELHO Lc 22, 24-30:  p. 522

20 de Maio

S. Bernardino de Sena, presbítero

Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.

LEITURA I Actos 4, 8-12

«Em nenhum outro nome podemos ser salvos»

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

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

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

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

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

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

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

EVANGELHO Lc 9, 57-62:  p. 634
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21 de Maio
S. Cristóvão Magallanes, presbítero

e Companheiros, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  Ap 7, 9-17:  p. 466
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9:  p. 458
EVANGELHO Jo 12, 24-26:  p. 483

22 de Maio
S. Rita de Cássia, religiosa

Comum das Santas (Religiosas): p. 562 ss.

LEITURA I  Filip 4, 4-9:  p. 599
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 1, 1-2.3.4 e 6:  p. 584
EVANGELHO Lc 6, 27-38:  p. 632

25 de Maio
S. Beda Venerável,  presbítero e doutor da Igreja

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I  1 Cor 2, 10b-16:  p. 538
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14:  p. 530
EVANGELHO Mt 7, 21-29:  p. 543

No mesmo dia 25 de Maio
S. Gregório VII, papa

Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  Actos 20, 17-18a.28-32.36:  p. 500
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 109 (110), 1.2.3.4:  p. 501
EVANGELHO Mt 16, 13-19:  p. 515
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No mesmo dia 25 de Maio

S. Maria Madalena de Pazzi, virgem

Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): p. 562 ss.

LEITURA I  1 Cor 7, 25-35:  p. 556
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14:  p. 554
EVANGELHO Mc 3, 31-35:  p. 626

26 de Maio

S. Filipe Néri, presbítero
Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I  Filip 4, 4-9:  p. 599
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11:  p. 585
EVANGELHO Jo 17, 20-26:  p. 642

27 de Maio

S. Agostinho de Cantuária, bispo

Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.

LEITURA I  1 Tes 2, 2b-8:  p. 511
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10:  p. 495
EVANGELHO Mt 9, 35-38:  p. p. 514
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31 de Maio

VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Festa

 Em vez desta Leitura I pode utilizar-se a que se lhe segue

LEITURA I Sof 3, 14-18

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

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

LEITURA I Rom 12, 9-16b                

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

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Bendizei aqueles que vos perseguem;
abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que estão alegres,
chorai com os que choram.
Vivei em harmonia uns com os outros.
Não aspireis às grandezas, 
mas conformai-vos com o que é humilde.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2.3-4bcd.5-6 (R. 6b)

Refrão: Exultai de alegria,
  porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

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. Lc 1, 45

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

EVANGELHO Lc 1, 39-56

«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
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Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre».
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses
e depois regressou a sua casa.
Palavra da salvação.
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Quinta-Feira depois do Domingo VI da Páscoa

ROGAÇÕES

 Esta celebração tem precedência sobre as memórias, mas não sobre as soleni-
dades e festas.
 Para ela, utilizam-se as leituras Para a santificação do trabalho humano ou Em 
qualquer necessidade (Leccionário, vol. VIII).

Em Moçambique:

Segunda Feira depois do Pentecostes

VIRGEM SANTA MARIA, MÃE DA IGREJA
Festa

 Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue.

LEITURA I Gen 3, 9-15.20

«A mãe de todos os viventes»

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

 Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:

LEITURA I Actos 1, 12-14

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

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

SALMO RESPONSORIAL Judite 13, l8bcde. 19-20a. 20c 
 (R. 15, 9d)

Refrão: Tu és a honra do nosso povo.

      Ou: Aleluia.

Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra;
e bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra.  

Ele enalteceu de tal forma o teu nome
que nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.  

Não poupaste a vida 
perante a humilhação da nossa raça,
mas evitaste a nossa ruína, 
caminhando com rectidão na presença do nosso Deus.
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ALELUIA 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

EVANGELHO Jo 19, 25-27

    «Eis o teu filho...Eis a tua Mãe» 

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

Imaculado Coração da Virgem Santa Maria

Memória

Em S. Tomé e Príncipe: Solenidade          
 
 O Evangelho desta memória é próprio.

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.

LEITURA  I Is 61, 9-11

«Exulto de alegria no Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos
e a sua descendência no meio das nações.
Quantos os virem terão de os reconhecer
como linhagem que o Senhor abençoou.
Exulto de alegria no Senhor,
a minha alma rejubila no meu Deus,
que me revestiu com as vestes da salvação
e me envolveu num manto de justiça,
como noivo que cinge a fronte com o diadema
e a noiva que se adorna com as suas jóias.
Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante das nações.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL 1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abcd  
 (R. 1a)

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

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

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

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

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

ALELUIA cf. Lc 2, 19

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendita seja a Virgem Santa Maria, 
que conservava a palavra de Deus,
 meditando-a em seu coração.  Refrão
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EVANGELHO Lc 2, 41-51

 «Guardava todas estes acontecimentos em seu coração»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos,
subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana,
fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando, 
voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias,
encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados;
e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes:
«Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?».
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré
e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
Palavra da salvação.


