JULHO
3 de Julho
S. TOMÉ, APÓSTOLO
Festa
Ef 2, 19-22

LEITURA I

«Edificados sobre o alicerce dos Apóstolos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Já não sois estrangeiros nem hóspedes,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo como pedra angular.
Em Cristo, toda a construção, bem ajustada,
cresce para formar um templo santo do Senhor;
e em união com Ele, também vós sois integrados na construção,
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15)

Refrão: Ide por todo o mundo
e anunciai o Evangelho.
Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.
É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre.
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3 DE JULHO

Jo 20, 29

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Disse o Senhor a Tomé:
«Porque Me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto. Refrão

Jo 20, 24-29

EVANGELHO

«Meu Senhor e meu Deus!»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos:
«Vimos o Senhor».
Mas ele respondeu-lhes:
«Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado,
não acreditarei».
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa
e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas,
apresentou-Se no meio deles e disse:
«A paz esteja convosco».
Depois disse a Tomé:
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente».
Tomé respondeu-Lhe:
«Meu Senhor e meu Deus!».
Disse-lhe Jesus:
«Porque Me viste acreditaste:
felizes os que acreditam sem terem visto».
Palavra da salvação.
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Em Portugal:

4 de Julho
S. Isabel de Portugal
Memória
Comum das Santas (que se dedicaram às obras de misericórdia): p. 562 ss.
LEITURA I
1 Jo 3, 14-18: p. 604
SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9: p. 565
EVANGELHO
Mt 25, 31-46 (longa): p. 623 ou 31-40 (breve): p. 625

5 de Julho
S. António Maria Zacarias,
presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Educadores ou Religiosos), : pp. 562 ss.
LEITURA I
2 Tim 1, 13-14; 2, 1-3: p. 512
SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4 e 6: p. 584
EVANGELHO
Mc 10, 13-16: p. 628
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6 DE JULHO

6 de Julho
S. Maria Goretti, virgem e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum das Virgens: pp. 551 ss.
LEITURA I

1 Cor 6, 13c-15a.17-20

«Os vossos corpos são membros de Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor,
e o Senhor é para o corpo.
Deus, que ressuscitou o Senhor,
também nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
Aquele que se une ao Senhor
constitui com Ele um só Espírito.
Fugi da imoralidade.
Qualquer outro pecado que o homem cometa
é exterior ao seu corpo;
mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo,
que habita em vós e vos foi dado por Deus?
Não pertenceis a vós mesmos,
porque fostes resgatados por grande preço:
glorificai a Deus no vosso corpo.
Palavra do Senhor.
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Salmo 30 (31), 3cd-4.6 e 8ab.16-17
(R. 6a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.

Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação.
Porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.
Hei-de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia,
porque conhecestes as angústias da minha alma.
Livrai-me das mãos dos meus inimigos
e de quantos me perseguem.
Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.
EVANGELHO

Jo 12, 24-26: p. 483

9 de Julho
SS. Agostinho Zhao Rong, presbítero,
e Companheiros, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
1 Jo 5, 1-5: p. 478
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 463
EVANGELHO
Jo 12, 24-26: p. 483
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11 de Julho
S. Bento, Abade
Padroeiro da Europa
Memória
Na Europa: Festa
Comum dos Santos (Religiosos). pp. 562 ss.
Prov 2, 1-9

LEITURA I

«Inclina o coração para a verdade»

Leitura do Livro dos Provérbios
Meu filho, se aceitares as minhas palavras
e guardares os meus preceitos,
dando ouvidos à sabedoria
e inclinando o coração para a verdade;
se invocares a inteligência e chamares a prudência;
se a procurares como a prata e a buscares como um tesouro,
então compreenderás o temor do Senhor
e alcançarás o conhecimento de Deus.
Porque é o Senhor que dá a sabedoria,
da sua boca procedem o saber e a prudência.
Ele reserva aos homens rectos a sua protecção,
é um escudo para os que vivem honestamente.
Ele protege os caminhos da justiça,
guarda os passos dos seus fiéis.
Então compreenderás a justiça e o direito,
a rectidão e todos os caminhos da felicidade.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11
(R. 2a ou 9a)

Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor,
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.

11 DE JULHO
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Mt 5, 3

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

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

Mt 19, 27-29

EVANGELHO

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Pedro a Jesus:
«Nós deixámos tudo para Te seguir.
Que recompensa teremos?».
Jesus respondeu:
«Em verdade vos digo:
No mundo renovado,
quando o Filho do homem vier sentar-Se no seu trono de glória,
também vós que Me seguistes
vos sentareis em doze tronos
para julgar as doze tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas,
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras,
por causa do meu nome,
receberá cem vezes mais
e terá como herança a vida eterna».
Palavra da salvação.
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13 de Julho
S. Henrique
Comum dos Santos: pp. 562 ss.
LEITURA I
Miq 6, 6-8: p. 584
SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4 e 6: p. 584
EVANGELHO
Mt 7, 21-27: p. 609

14 de Julho
S. Camilo de Lellis, presbítero
Comum dos Santos (que se dedicaram às obras de misericórdia): pp. 562 ss.
LEITURA I
1 Jo 3, 14-18: p. 604
SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9: p. 565
EVANGELHO
Jo 15, 9-17: p. 641

15 de Julho
S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 s.
LEITURA I
Ef 3, 14-19: p. 597
SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14: p. 530
EVANGELHO
Mt 23, 8-12: p. 546

16 de Julho
Nossa Senhora do Carmo
Memória
Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.
LEITURA I
Zac 2, 14-17: p. 430
SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55: p. 431
EVANGELHO
Mt 12, 46-50: p. 444
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17 DE JULHO

17 de Julho
BB. Inácio de Azevedo, presbítero,
e Companheiros, mártires

Em Portugal:

Memória
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
Sab 3, 1-9: p. 462
SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8: p. 460
EVANGELHO
Jo 12, 24-26: p. 483

18 de Julho
B. Bartolomeu dos Mártires, bispo

Em Portugal:

Memória

Comum dos Pastores: pp. 486 ss.
LEITURA I
1 Cor 9, 16-19.22-23: p. 505
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd: p. 492
EVANGELHO
Mt 9, 35-38: p. 514

20 de Julho
S. Apolinário, bispo e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
Ez 34, 11-16: p. 497
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3.4.5.6: p. 498
Jo 10, 14.15

ALELUIA

Refrão: Aleluia
Repete-se
Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor;
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas.

Refrão
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Jo 10, 11-18

EVANGELHO

«Eu sou o bom pastor: conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus:
«Eu sou o Bom Pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o Bom Pastor:
conheço as minhas ovelhas
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece
e Eu conheço o Pai;
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só Pastor.
Por isso o Pai Me ama:
porque dou a minha vida, para poder retomá-la.
Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontaneamente.
Tenho o poder de a dar e de a retomar:
foi este o mandamento que recebi de meu Pai».
Palavra da salvação.

21 de Julho
S. Lourenço de Brindes,
presbítero e doutor da Igreja
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 1-2.5-7: p. 507
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd: p. 492
EVANGELHO
Mc 4, 1-10.13-20: p. 547

22 DE JULHO
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22 de Julho
S. Maria Madalena
Festa
O Evangelho desta memória é próprio.
Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue
Cant 3, 1-4a

LEITURA I

«Encontrei aquele que o meu coração ama»

Leitura do Cântico dos Cânticos
Eis o que diz a esposa:
«No meu descanso, durante a noite,
procurei aquele que o meu coração ama;
procurei-o, mas não pude encontrá-lo.
Levantar-me-ei e percorrerei a cidade,
pelas ruas e pelas praças,
procurando aquele que o meu coração ama.
Procurei-o, mas não pude encontrá-lo.
Encontraram-me as sentinelas que rondavam a cidade
e eu perguntei-lhes:
‘Vistes porventura aquele que o meu coração ama?’.
E logo que passei por eles,
encontrei aquele que o meu coração ama».
Palavra do Senhor.
Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:
2 Cor 5, 14-17

LEITURA I

«Já não conhecemos a Cristo segundo a carne»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
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Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante,
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.8-9
(R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, Senhor, meu Deus.
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida;
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.
Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.
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ALELUIA

Refrão: Aleluia.
Diz-nos, Maria: Que viste no caminho?
Vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do Ressuscitado.
		
Refrão

Jo 20, 1.11-18

EVANGELHO

«Mulher, porque choras? A quem procuras?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro
e viu a pedra retirada do sepulcro.
E ficou a chorar junto do sepulcro.
Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro
e viu dois Anjos vestidos de branco,
sentados, um à cabeceira e outro aos pés,
onde estivera deitado o corpo de Jesus.
Os Anjos perguntaram a Maria:
«Mulher, porque choras?».
Ela respondeu-lhes:
«Porque levaram o meu Senhor
e não sei onde O puseram».
Dito isto, voltou-se para trás
e viu Jesus de pé, sem saber que era Ele.
Disse-lhe Jesus:
«Mulher, porque choras? A quem procuras?».
Pensando que era o jardineiro, ela respondeu-Lhe:
«Senhor, se foste tu que O levaste,
diz-me onde O puseste, para eu O ir buscar».
Disse-lhe Jesus: «Maria!».
Ela voltou-se e respondeu em hebraico:
«Rabuni!», que quer dizer: «Mestre!».
Jesus disse-lhe:
«Não Me detenhas, porque ainda não subi para o Pai.

220

JULHO

Vai ter com os meus irmãos
e diz-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai,
para o meu Deus e vosso Deus».
Maria Madalena foi anunciar aos discípulos:
«Vi o Senhor».
E contou-lhes o que Ele lhe tinha dito.
Palavra da salvação.

23 de Julho
S. Brígida, religiosa
Co-Padroeira da Europa
Na Europa: Festa

Memória

Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
LEITURA I
Gal 2, 19-20: p. 596
SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9-10-11: p. 585
EVANGELHO
Jo 15, 1-8: p. 639

24 de Julho
S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I
Sir 3, 19-26 (gr 17-24): p. 579
SALMO RESPONSORIAL Salmo 14 (15), 2-3a.3bc-4ab.4c-5: p. 563
EVANGELHO
Mt 19, 27-29: p. 617

23 DE JULHO
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25 de Julho
S. TIAGO, APÓSTOLO
Festa
2 Cor 4, 7-15

LEITURA I

«Levamos sempre no nosso corpo
os sofrimentos da morte de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério,
para que se reconheça que um poder tão sublime
vem de Deus e não de nós.
Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados;
andamos perplexos, mas não desesperados;
perseguidos, mas não abandonados;
abatidos, mas não aniquilados.
Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo
os sofrimentos da morte de Jesus,
a fim de que se manifeste também no nosso corpo
a vida de Jesus.
Porque, estando ainda vivos,
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus,
para que se manifeste também na nossa carne mortal
a vida de Jesus.
E assim, a morte actua em nós e a vida em vós.
Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei».
Com este mesmo espírito de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele.
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Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante
multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Palavra do Senhor.
Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
(R.5)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.
Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.
À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.
cf. Jo 15, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
Refrão

25 DE JULHO
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Mt 20, 20-28

EVANGELHO

«Bebereis do meu cálice»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
a mãe dos filhos de Zebedeu
aproximou-se de Jesus com os filhos
e prostrou-se para Lhe fazer um pedido.
Jesus perguntou-lhe: «Que queres?».
Ela disse-Lhe:
«Ordena que estes meus dois filhos
se sentem no teu reino
um à tua direita e outro à tua esquerda».
Jesus respondeu:
«Não sabeis o que estais a pedir.
Podeis beber o cálice que Eu hei-de beber?».
Eles disseram: «Podemos».
Então Jesus declarou-lhes:
«Bebereis do meu cálice.
Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda
não pertence a Mim concedê-lo;
é para aqueles a quem meu Pai o designou».
Os outros dez, que tinham escutado,
indignaram-se com os dois irmãos.
Mas Jesus chamou-os e disse-lhes:
«Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós.
Quem entre vós quiser tornar-se grande
seja vosso servo
e quem entre vós quiser ser o primeiro
seja vosso escravo.
Será como o filho do homem,
que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção dos homens».
Palavra da salvação.
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26 de Julho
S. Joaquim e S. Ana,
Pais da Virgem Santa Maria
Memória
Sir 44, 1.10-15

LEITURA I

«O seu nome vive através das gerações»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Celebremos os louvores dos homens ilustres,
dos nossos antepassados através das gerações.
Foram homens virtuosos
e as suas obras não foram esquecidas.
Na sua descendência permanece
a excelente herança que deles nasceu.
Os seus filhos são fiéis à aliança
e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos.
A sua descendência permanece para sempre
e jamais se apagará a sua memória.
Os seus corpos repousam em paz
e o seu nome vive através das gerações.
Os povos proclamam a sua sabedoria
e a assembleia canta os seus louvores.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 131 (132), 11.13-14.17-18
(R. Lc 1, 32)

Refrão: O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David.
O Senhor fez um juramento a David
e não voltará atrás:
«Colocarei no teu trono
um descendente da tua família».
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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».

cf. Lc 2, 25c

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Esperavam a consolação de Israel
e o Espírito Santo estava neles.

Refrão

Mt 13, 16-17

EVANGELHO

«Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«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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29 de Julho
S. Marta
Memória
O Evangelho desta memória é próprio.

Comum das Santas: pp. 562 ss.
1 Jo 4, 7-16

LEITURA I

«Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus;
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou, e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Caríssimos, se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.
Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós:
porque nos deu o seu Espírito.
E nós vimos e damos testemunho
de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
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Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus.
Nós conhecemos o amor que Deus nos tem
e acreditámos no seu amor.
Deus é amor:
quem permanece no amor permanece em Deus,
e Deus permanece nele.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Refrão:

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11
(R. 2 ou 9a)

Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.

Ou: 		 Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor,
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
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Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
Jo 8 , 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

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

Em vez deste Evangelho pode ler-se o que se lhe segue.
Jo 11, 19-27

EVANGELHO

«Acredito que Tu és o Messias, o Filho de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria,
para lhes apresentar condolências pela morte do irmão.
Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar,
Marta saiu ao seu encontro,
enquanto Maria ficou sentada em casa.
Marta disse a Jesus:
«Senhor, se tivesses estado aqui,
meu irmão não teria morrido.
Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus,
Deus To concederá».
Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará».
Marta respondeu:
«Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição do último dia».
Disse-lhe Jesus:
«Eu sou a ressurreição e a vida.
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Quem acredita em Mim,
ainda que tenha morrido, viverá;
e todo aquele que vive e acredita em Mim,
não morrerá para sempre.
Acreditas nisto?».
Disse-Lhe Marta:
«Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus,
que havia de vir ao mundo».
Palavra da salvação.

Em vez do Evangelho precedente pode ler-se o seguinte:
Lc 10, 38-42

EVANGELHO

«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
«Senhor, não Te importas
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me».
O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada».
Palavra da salvação.
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30 de Julho
S. Pedro Crisólogo,
bispo e doutor da Igreja
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
LEITURA I
Ef 3, 8-12: p. 539
SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14: p. 530
EVANGELHO
Lc 6, 43-45: p. 550

31 de Julho
S. Inácio de Loiola, presbítero
Memória
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
1 Cor 10, 31 __ 11, 1

LEITURA I

«Fazei tudo para glória de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para glória de Deus.
Portai-vos de modo que não deis escândalo
nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus.
Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente,
não buscando o próprio interesse, mas o de todos,
para que possam salvar-se.
Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo.
Palavra do Senhor.
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Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11
(R. 9a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.

EVANGELHO

Lc 14, 25-33: p. 638

AGOSTO
1 de Agosto
S. Afonso Maria de Ligório,
bispo e doutor da Igreja
Memória
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
Rom 8, 1-4

LEITURA I

«A lei do Espírito, que dá a vida em Cristo Jesus,
me libertou da lei do pecado e da morte»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nenhuma condenação existe agora
para aqueles que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito, que dá a vida em Cristo Jesus,
me libertou da lei do pecado e da morte.
Na verdade, o que era impossível para a Lei,
por causa da fragilidade humana,
foi possível para Deus:
Enviando o seu próprio Filho,
numa carne semelhante à carne pecadora,
como sacrifício de expiação pelo pecado,
condenou o pecado na carne,
para que a justiça exigida pela Lei
fosse plenamente cumprida em nós,
que não vivemos segundo a carne,
mas segundo o Espírito.
Palavra do Senhor.

2 DE AGOSTO

Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14
(R.12b)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Ensinai-me, Senhor,
o caminho dos vossos mandamentos.

Como há-de o jovem manter puro o seu caminho?
Guardando as vossas palavras.
De todo o coração Vos procuro,
não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.
Conservo a vossa palavra dentro do coração,
para não pecar contra Vós.
Bendito sejais, Senhor,
ensinai-me os vossos decretos.
Enuncio com os meus lábios
todos os juízos da vossa boca.
Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens
do que em todas as riquezas.
EVANGELHO
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Mt 5, 13-19: p. 542

2 de Agosto
S. Eusébio de Vercelas, bispo
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I
1 Jo 5, 1-5: p. 606
SALMO RESPONSORIAL Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27: p. 490
EVANGELHO
Mt 5, 1-12a: p. 607

No mesmo dia 2 de Agosto
S. Pedro Juliano Eymard, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
Actos 4, 32-35: p. 586
SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31), 3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17: p. 456
EVANGELHO
Jo 15, 1-8: p. 639
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4 de Agosto
S. João Maria Vianney, presbítero
Memória
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
Ez 3, 16-21

LEITURA I

«Fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem, fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel:
quando ouvires uma palavra da minha boca,
tu os advertirás da minha parte.
Se Eu mandar dizer ao pecador: ‘Vais morrer’,
e tu não o advertires,
se não lhe falares para o desviar do seu mau caminho
e assim lhe salvar a vida,
ele morrerá devido aos seus pecados,
mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte.
Se tu, porém, advertires o pecador
e ele não se afastar da impiedade e do mau caminho,
ele morrerá devido aos seus pecados,
mas tu salvarás a tua vida.
E se o justo se afastar da sua justiça e praticar o mal,
Eu o farei tropeçar e morrerá.
Se tu não o advertiste,
então ele morrerá devido aos seus pecados,
sem que se tenham em conta as boas obras que tenha praticado.
Mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte.
Se tu, porém, avisares o justo para que não peque
e ele de facto não pecar,
decerto viverá porque deu ouvidos à advertência
e tu salvarás a tua vida».
Palavra do Senhor.
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Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Ide por todo o mundo
e proclamai o Evangelho.		
Ou: Aleluia.
Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.
É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre.
Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova,
e aos cativos a redenção.
Refrão
Mt 9, 35 — 10, 1

EVANGELHO

«Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
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».
Depois chamou a Si os seus Doze discípulos
e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades.
Palavra da salvação.

236

AGOSTO

5 de Agosto
Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior
Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.
LEITURA I
Ap 21, 1-5a: p. 435
SALMO RESPONSORIAL Judite 13, 18bcde.19: p. 436
EVANGELHO
Lc 11, 27-28: p. 452

Na África:

No mesmo dia 5 de Agosto
Nossa Senhora de África
Memória
LEITURA I

1 Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2

«Entoando as suas alegres melodias, trasladaram a arca de Deus»

Leitura do Primeiro Livro das Crónicas
Naqueles dias,
David reuniu em Jerusalém todo o povo de Israel,
a fim de trasladar a arca do Senhor
para o lugar que lhe tinha preparado.
Convocou também os descendentes de Aarão e os levitas.
Então os levitas transportaram a arca de Deus,
por meio de varas que levavam aos ombros,
conforme tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor.
David ordenou aos chefes dos levitas
que dispusessem os seus irmãos cantores,
para que, acompanhados por instrumentos de música
– cítaras, harpas e címbalos –,
entoassem as suas alegres melodias.
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Assim trasladaram a arca de Deus
e colocaram-na no meio da tenda
que David mandara levantar para ela.
Depois ofereceram, diante de Deus,
holocaustos e sacrifícios de comunhão.
Quando David acabou de oferecer
os holocaustos e os sacrifícios de comunhão,
abençoou o povo em nome do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6.7-8 (R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Ou: Aleluia.
Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.
Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
O Senhor domina sobre todos os povos,
a sua glória está acima dos céus.
Quem se compara ao Senhor nosso Deus,
que tem o seu trono nas alturas
e Se inclina lá do alto
a olhar o céu e a terra?
Levanta do pó o indigente
e tira o pobre da miséria,
para o fazer sentar com os grandes
com os grandes do seu povo.
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Lc 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Mt 12, 46-50

EVANGELHO

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

 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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6 de Agosto
TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
Festa
Quando esta festa não ocorre ao domingo, escolhe-se uma das seguintes leituras antes
do Evangelho.
Dan 7, 9-10.13-14

LEITURA I

«As suas vestes eram brancas como a neve»

Leitura da Profecia de Daniel
Estava eu a olhar,
quando foram colocados tronos
e um Ancião sentou-se.
As suas vestes eram brancas como a neve
e os cabelos como a lã pura.
O seu trono eram chamas de fogo,
com rodas de lume vivo.
Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele.
Milhares de milhares o serviam
e miríades de miríades o assistiam.
O tribunal abriu a sessão
e os livros foram abertos.
Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu,
veio alguém semelhante a um filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável
e conduziram-no à sua presença.
Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza,
e todos os povos e nações O serviram.
O seu poder é eterno, que nunca passará,
e o seu reino jamais será destruído.
Palavra do Senhor.
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Salmo 96 (97), 1-2.5-6.9 e 12
(R. 1a.9a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: O Senhor é rei,
o Altíssimo sobre toda a terra.
O Senhor é rei: exulte a terra,
rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor, nuvens e trevas;
a justiça e o direito são a base do seu trono.
Derretem-se os montes como cera
diante do senhor de toda a terra.
Os céus proclamam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória.
Vós, Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a terra,
estais acima de todos os deuses.
Alegrai-vos, ó justos, no Senhor
e louvai o seu nome santo.

2 Pedro 1, 16-19

LEITURA II

«Ouvimos esta voz vinda do céu»

Leitura da Segunda Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Não foi seguindo fábulas ilusórias
que vos fizemos conhecer o poder e a vinda
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade.
Porque Ele recebeu de Deus Pai honra e glória,
quando da sublime glória de Deus veio esta voz:
«Este é o meu Filho muito amado,
em quem pus toda a minha complacência».
Nós ouvimos esta voz vinda do céu,
quando estávamos com Ele no monte santo.

6 DE AGOSTO
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Assim temos bem confirmada a palavra dos Profetas,
à qual fazeis bem em prestar atenção,
como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro,
até que desponte o dia
e nasça em vossos corações a estrela da manhã.
Palavra do Senhor.
Mt 17, 5c

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência.
Escutai-O.
Refrão

ANO A
Mt 17, 1-9

EVANGELHO

«O seu rosto ficou resplandecente como o sol»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão
e levou-os, em particular, a um alto monte
e transfigurou-Se diante deles:
o seu rosto ficou resplandecente como o sol
e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.
Pedro disse a Jesus:
«Senhor, como é bom estarmos aqui!
Se quiseres, farei aqui três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias».
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Ainda ele falava,
quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra
e da nuvem uma voz dizia:
«Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência.
Escutai-O».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito.
Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse:
«Levantai-vos e não temais».
Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus.
Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem:
«Não conteis a ninguém esta visão,
até o Filho do homem ressuscitar dos mortos».
Palavra da salvação.

ANO B
Mc 9, 2-10

EVANGELHO

«Este é o meu Filho muito amado»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e subiu só com eles
para um lugar retirado num alto monte
e transfigurou-Se diante deles.
As suas vestes tornaram-se resplandecentes,
de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra
as poderia assim branquear.
Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias».
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Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados.
Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra
e da nuvem fez-se ouvir uma voz:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
De repente, olhando em redor,
não viram mais ninguém,
a não ser Jesus, sozinho com eles.
Ao descerem do monte,
Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém
o que tinham visto,
enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos.
Eles guardaram a recomendação,
mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos.
Palavra da salvação.

ANO C
Lc 9, 28b-36

EVANGELHO

«Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago
e subiu ao monte, para orar.
Enquanto orava,
alterou-se o aspecto do seu rosto
e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente.
Dois homens falavam com Ele:
eram Moisés e Elias,
que, tendo aparecido em glória,
falavam da morte de Jesus,
que ia consumar-se em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono;
mas, despertando, viram a glória de Jesus
e os dois homens que estavam com Ele.
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Quando estes se iam afastando,
Pedro disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias».
Não sabia o que estava a dizer.
Enquanto assim falava,
veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra;
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na nuvem.
Da nuvem saiu uma voz, que dizia:
«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho.
Os discípulos guardaram silêncio
e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.
Palavra da salvação.

7 de Agosto
Santos Sisto II, papa,
e Companheiros, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
Sab 3, 1-9: p. 462
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 463
EVANGELHO
Mt 10, 28-33: p. 480

No mesmo dia 7 de Agosto
S. Caetano, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
Sir 2, 7-13: p. 577
SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9: p. 578
EVANGELHO
Lc 12, 32-34: p. 636
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8 de Agosto
S. Domingos, presbítero
Memória
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
1 Cor 2, 1-10a: p. 537
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10: p. 493
EVANGELHO
Lc 9, 57-62: p. 634

9 de Agosto
S. Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir
Co-padroeira da Europa
Na Europa: Festa
LEITURA I
SALMO RESPONSORIAL
ALELUIA
EVANGELHO

Os 2, 16b.17b.21-22: p. 552
Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17: p. 435
Vem, esposa de Cristo ... : p. 558
Mt 25, 1-13: p. 560

10 de Agosto
S. LOURENÇO, DIÁCONO E MÁRTIR
Festa
2 Cor 9, 6-10

LEITURA I

«Deus ama aquele que dá com alegria»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Lembrai-vos disto:
Quem semeia pouco também colherá pouco
e quem semeia abundantemente
também colherá abundantemente.
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Dê cada um segundo o impulso do seu coração,
sem tristeza nem constrangimento,
porque Deus ama aquele que dá com alegria.
E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças,
de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário,
vos fique ainda muito para toda a espécie de boas obras,
como está escrito:
«Repartiu com largueza pelos pobres;
a sua justiça permanece para sempre».
Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento
também vos dará a semente em abundância
e multiplicará os frutos da vossa justiça.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 111 (112), 1-2.5-6.7-8.9
(R. cf. 5a)

Refrão: Ditoso o homem de coração bondoso e compassivo.
Feliz o homem que teme o Senhor
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra,
será abençoada a geração dos justos.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado;
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor,
O seu coração é inabalável, nada teme
e verá os adversários confundidos.
Reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre
e pode levantar a cabeça com dignidade.
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11 DE AGOSTO

Jo 8, 12bc

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				Repete-se
Quem Me segue não anda nas trevas,
mas terá a luz da vida, diz o Senhor.			

Refrão
Jo 12, 24-26

EVANGELHO

«Se alguém Me servir, meu Pai o honrará»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará».
Palavra da salvação.

11 de Agosto
S. Clara, virgem
Memória
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
LEITURA I
Filip 3, 8-14: p. 598
SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11: p. 562
EVANGELHO
Mt 19, 27-29: p. 617
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12 de Agosto
S. Joana Francisca de Chantal, religiosa
Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
LEITURA I
Prov 31, 10-13.19-20.30-31: p. 576
SALMO RESPONSORIAL Salmo 130 (131), 1.2 e 3: p. 577
EVANGELHO
Mc 3, 31-35: p. 626

13 de Agosto
S. Ponciano, papa, e S. Hipólito, presbítero,
mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I
1 Pedro 4, 12-19: p. 477
SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8: p. 460
EVANGELHO
Jo 15, 18-21: p. 484

14 de Agosto
S. Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir
Memória
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
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14 DE AGOSTO

1 Jo 3, 14-18

LEITURA I

«Passámos da morte para a vida»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Nós sabemos que passámos da morte para a vida,
porque amamos os nossos irmãos.
Quem não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida
e vós sabeis que nenhum homicida
tem a vida eterna permanecendo em si.
Nisto conhecemos o amor:
Ele deu a sua vida por nós
e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos.
Se alguém possui bens deste mundo
e, ao ver o seu irmão passar necessidade,
lhe fecha o coração,
como pode estar nele o amor de Deus?
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
Palavra do Senhor.
Outra leitura à escolha: Sab 3, 1-9, p. 462
SALMO RESPONSORIAL

Refrão: É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.

Salmo 115 (116), 10-11.12-13.16-17
(R. 15)

Confiei no Senhor, mesmo quando disse:
«Sou um homem de todo infeliz».
Na minha perturbação exclamei:
«É falsa toda a segurança dos homens».
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
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Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Jo 12, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				Repete-se
Quem renuncia à sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.			

Refrão

Jo 15, 12-16

EVANGELHO

«Ninguém tem maior amor»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«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».
Palavra da salvação.
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15 de Agosto
ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Solenidade
Missa da Vigília
LEITURA I

1 Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2

«Levaram a arca de Deus
e colocaram-na no meio da tenda que David mandara levantar para ela»

Leitura do Primeiro Livro das Crónicas
Naqueles dias,
David reuniu em Jerusalém todo o povo de Israel,
a fim de trasladar a arca do Senhor
para o lugar que lhe tinha preparado.
Convocou também os descendentes de Aarão e os levitas.
Os levitas transportaram então a arca de Deus,
por meio de varas que levavam aos ombros,
conforme tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor.
David ordenou aos chefes dos levitas
que dispusessem os seus irmãos cantores,
para que, acompanhados por instrumentos de música
– cítaras, harpas e címbalos – ,
entoassem as suas alegres melodias.
Assim trasladaram a arca de Deus
e colocaram-na no meio da tenda
que David mandara levantar para ela.
Depois ofereceram, diante de Deus,
holocaustos e sacrifícios de comunhão.
Quando David acabou de oferecer
os holocaustos e os sacrifícios de comunhão,
abençoou o povo em nome do Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 131 (132), 6-7.9-10.13-14
(R. 8)

Refrão: Levantai-Vos, Senhor, e entrai no vosso repouso,
Vós e a arca da vossa majestade.
Ouvimos dizer que a arca estava em Éfrata,
encontrámo-la nas campinas de Jaar.
Entremos no seu santuário,
prostremo-nos a seus pés.
Revistam-se de justiça os vossos sacerdotes,
exultem de alegria os vossos fiéis.
Por amor de David, vosso servo,
não afasteis o rosto do vosso Ungido.
O Senhor escolheu Sião,
preferiu-a para sua morada:
«É este para sempre o lugar do meu repouso,
aqui habitarei, porque o escolhi».

1 Cor 15, 54b-57

LEITURA II

«Deu-nos a vitória por Jesus Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quando este nosso corpo mortal se tornar imortal,
então se realizará a palavra da Escritura:
«A morte foi absorvida na vitória.
Ó morte, onde está a tua vitória?
Ó morte, onde está o teu aguilhão?».
O aguilhão da morte é o pecado
e a força do pecado é a Lei.
Mas dêmos graças a Deus,
que nos dá esta vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.
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15 DE AGOSTO

Lc 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.				
Refrão
Lc 11, 27-28

EVANGELHO

«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.

Missa do Dia
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab

LEITURA I

«Uma mulher revestida de sol e com a lua debaixo dos pés»

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.
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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), 10.11.12.16
(R. cf. 10b)

Refrão: À vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu,
ornada do ouro mais fino.
Ou: À vossa direita, Senhor, está a Rainha do Céu.
Ao vosso encontro vêm filhas de reis,
à vossa direita está a rainha, ornada com ouro de Ofir.
Ouve, minha filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
Da tua beleza se enamora o Rei;
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem.
Cheias de entusiasmo e alegria,
entram no palácio do Rei.
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15 DE AGOSTO

1 Cor 15, 20-27

LEITURA II

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

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram.
Uma vez que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos;
porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram,
assim também em Cristo serão todos restituídos à vida.
Cada qual, porém, na sua ordem:
primeiro, Cristo, como primícias;
a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda.
Depois será o fim,
quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai
depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder.
É necessário que Ele reine,
até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
E o último inimigo a ser aniquilado é a morte,
porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés.
Mas quando se diz que tudo Lhe está submetido
é claro que se exceptua Aquele que Lhe submeteu todas as coisas.
Palavra do Senhor.

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Maria foi elevada ao Céu:
alegra-se a multidão dos Anjos. Refrão
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Lc 1, 39-56

EVANGELHO

«O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
exaltou os humildes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
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.

16 DE AGOSTO

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.

16 de Agosto
S. Estêvão da Hungria
Comum dos Santos: pp. 562 ss.
LEITURA I
Deut 6, 3-9: p. 564
SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9: p. 565
EVANGELHO
Mt 25, 14-30 (longa): p. 620 ou 14-23 (breve): p. 622

17 de Agosto
S. Beatriz da Silva, virgem
Em Portugal: Memória
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
LEITURA I
1 Cor 7, 25-35: p. 556
SALMO RESPONSORIAL Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17: p. 555
EVANGELHO
Mt 25, 1-13: p. 560

257

258

AGOSTO

19 de Agosto
S. João Eudes, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos: pp. 562 ss.
Ef 3, 14-19

LEITURA I

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

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

Salmo 130 (131), 1.2 e 3

Refrão: Guardai-me na vossa paz, Senhor.
Ou: Guardai-me junto de Vós,
na vossa paz, Senhor.
Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.

20 DE AGOSTO

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

Mt 11, 25-30: p. 611

20 de Agosto
S. Bernardo,
abade e doutor da Igreja
Memória
Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): p. 562 ss.
LEITURA I
Sir 15, 1-6: p. 530
SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14: p. 530
EVANGELHO
Jo 17, 20-26: p. 642
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21 de Agosto
S. Pio X, papa
Memória
Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.
1 Tes 2, 2b-8

LEITURA I

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

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Em Deus encontrámos coragem
para vos anunciar o seu Evangelho
no meio de grandes lutas.
A nossa pregação não nasce do erro,
nem da impureza ou da fraude.
Mas como Deus nos encontrou dignos
de nos confiar o Evangelho,
assim o pregamos,
não para agradar aos homens,
mas a Deus que põe à prova os nossos corações.
Bem sabeis que nunca usámos palavras de lisonja
nem recursos de ganância;
Deus é testemunha.
Também não procurámos as honras humanas,
quer da vossa parte, quer da parte dos outros,
embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade
como apóstolos de Cristo.
Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade,
como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar.
Pela viva afeição que vos dedicámos,
desejávamos partilhar convosco
não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida,
tão caros vos tínheis tornado para nós.
Palavra do Senhor.
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Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27
(R. 2a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia.
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes:
«A bondade está estabelecida para sempre»;
no céu permanece firme a vossa fidelidade.
«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.
Encontrei a David, meu servo,
ungi-o com óleo santo.
Estarei sempre a seu lado
e com a minha força o sustentarei.
A minha fidelidade e bondade estarão com ele,
pelo meu nome será firmado o seu poder.
Ele Me invocará: ‘Vós sois o meu Pai,
meu Deus, meu Salvador’».

EVANGELHO

Jo 21, 15-17: p. 525
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22 de Agosto
Virgem Santa Maria, Rainha
Memória
Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.
Is 9, 1-6

LEITURA I

«Um Filho nos foi dado»

Leitura do Livro de Isaías
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Todo o calçado ruidoso da guerra
e toda a veste manchada de sangue
serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5-6.7-8 (R. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Ou: Aleluia.
Louvai ao Senhor, 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.

Lc 1, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco;
bendita sois Vós entre as mulheres. 		
Refrão
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Lc 1, 26-38

EVANGELHO

«Conceberás e darás à luz um Filho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José,
que era descendente de David.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo:
«Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao Anjo:
«Como será isto, se eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe:
«O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra».
Palavra da salvação.

23 DE AGOSTO
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23 de Agosto
S. Rosa de Lima, virgem
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
LEITURA I
2 Cor 10, 17 – 11, 2: p. 557
SALMO RESPONSORIAL Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14: p. 554
EVANGELHO
Mt 13, 44-46: p. 612

24 de Agosto
S. BARTOLOMEU, APÓSTOLO
Festa
Ap 21, 9b-14

LEITURA I

«Na muralha da cidade estavam escritos
os nomes dos doze Apóstolos do Cordeiro»

Leitura do Apocalipse de São João
O Anjo falou-me, dizendo:
«Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro».
Transportou-me em espírito
ao cimo de uma alta montanha
e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
resplandecente da glória de Deus.
O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima,
como uma pedra de jaspe cristalino.
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Tinha uma grande e alta muralha,
com doze portas e, junto delas, doze Anjos;
tinha também nomes gravados,
os nomes das doze tribos dos filhos de Israel:
três portas ao oriente, três portas ao norte,
três portas ao sul e três portas ao ocidente.
A muralha da cidade tinha na base doze reforços salientes
e neles doze nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144 (145), 10-11.12-13.17-18
(R. cf. 12a)

Refrão: Aqueles que Vos amam, Senhor,
proclamem a glória do vosso reino.
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos;
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se por todas as gerações.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos,
perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.

cf. Jo 1, 49b

ALELUIA

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

Refrão
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EVANGELHO

Jo 1, 45-51

«Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe:
«Encontrámos Aquele de quem está escrito na Lei de Moisés
e nos Profetas.
É Jesus de Nazaré, filho de José».
Disse-lhe Natanael:
«De Nazaré pode vir alguma coisa boa?».
Filipe respondeu-lhe: «Vem ver».
Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse:
«Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há fingimento».
Perguntou-lhe Natanael: «De onde me conheces?».
Jesus respondeu-lhe:
«Antes que Filipe te chamasse,
Eu vi-te quando estavas debaixo da figueira».
Disse-lhe Natanael:
«Mestre, Tu és o Filho de Deus,
Tu és o Rei de Israel!».
Jesus respondeu:
«Porque te disse: ‘Eu vi-te debaixo da figueira’, acreditas.
Verás coisas maiores do que estas».
E acrescentou:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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25 de Agosto
S. Luís de França
Comum dos Santos: pp. 562 ss.
LEITURA I
Is 58, 6-11: p. 581
SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9: p. 582
EVANGELHO
Mt 22, 34-40: p. 618

No mesmo dia 25 de Agosto
S. José de Calasanz, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Educadores): pp. 562 ss.
LEITURA I
1 Cor 12, 31 – 13, 13 (longa): p. 593
		ou 1 Cor 13, 4-13 (breve): p. 594
SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11: p. 575
EVANGELHO
Mt 18, 1-5: p. 614

27 de Agosto
S. Mónica
Memória
Comum das Santas: pp. 562 ss.
LEITURA I

Sir 26, 1-4.16-21 (gr. 1-4.13-16)

«Como o sol que brilha no alto dos céus,
assim é a beleza da mulher virtuosa, como ornamento da sua casa»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Feliz o homem que tem uma mulher virtuosa,
porque será dobrado o número dos seus dias.
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A mulher forte é a alegria do seu marido:
ele passará em paz os anos da sua vida.
A mulher virtuosa é uma sorte excelente:
é o prémio dos que temem o Senhor.
Rico ou pobre, o seu coração será feliz
e o seu rosto mostrar-se-á sempre alegre.
A graça da esposa diligente alegra o seu marido
e fortalece-o a sua sabedoria.
É um dom do Senhor a mulher sensata e silenciosa:
nada se compara à mulher bem educada.
A mulher santa e honesta é uma graça inestimável
e não tem preço uma alma casta.
Como o sol que brilha no alto dos céus,
assim é a beleza da mulher virtuosa,
como ornamento da sua casa.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 130 (131), 1.2 e 3

Refrão: Guardai-me na vossa paz, Senhor.
Ou: Guardai-me junto de Vós,
na vossa paz, Senhor.
Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.
Antes fico sossegado e tranquilo,
como criança ao colo da mãe.
Espera, Israel, no Senhor,
agora e para sempre.
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Jo 8, 12b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				Repete-se
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
Quem Me segue terá a luz da vida.		

EVANGELHO

Refrão

Lc 7, 11-17

«No sepulcro do seu pensamento, ela apresentava-me a Vós,
para que dissésseis ao filho da viúva: ‘Jovem, Eu te digo: levanta-te’»
(S. Agostinho, Conf. l. VI, c.1)

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim;
iam com Ele os seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade,
levavam um defunto a sepultar,
filho único de sua mãe, que era viúva.
Vinha com ela muita gente da cidade.
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe:
«Não chores».
Jesus aproximou-Se e tocou no caixão;
e os que o transportavam pararam.
Disse Jesus:
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te».
O morto sentou-se e começou a falar;
e Jesus entregou-o à sua mãe.
Todos se encheram de temor
e davam glória a Deus, dizendo:
«Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus visitou o seu povo».
E a fama deste acontecimento
espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.
Palavra da salvação.
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28 de Agosto
S. Agostinho,
bispo e doutor da Igreja
Memória
Na África: Festa
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

1 Jo 4, 7-16

LEITURA I

«Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus;
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou
e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Caríssimos, se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.
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Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós:
porque nos deu o seu Espírito.
E nós vimos e damos testemunho
de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus.
Nós conhecemos o amor que Deus nos tem
e acreditámos no seu amor.
Deus é amor:
quem permanece no amor permanece em Deus,
e Deus permanece nele.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14
(R.12b)

Refrão: Ensinai-me, Senhor, os vossos mandamentos.
Como há-de o jovem manter puro o seu caminho?
Guardando as vossas palavras.
De todo o coração Vos procuro,
não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.
Conservo a vossa palavra dentro do coração,
para não pecar contra Vós.
Bendito sejais, Senhor,
ensinai-me os vossos decretos.
Enuncio com os meus lábios
todos os juízos da vossa boca.
Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens
do que em todas as riquezas.

273

28 DE AGOSTO

Mt 23, 9b.10b

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Refrão

Mt 23, 8-12

EVANGELHO

«Aquele que for o maior entre vós
será o vosso servo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não vos deixeis tratar por ‘Mestres’,
porque um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos.
Na terra não chameis a ninguém vosso ‘Pai’,
porque um só é o vosso pai, o Pai celeste.
Nem vos deixeis tratar por ‘Doutores’,
porque um só é o vosso doutor, o Messias.
Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo.
Quem se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».
Palavra da salvação.
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29 de Agosto
Martírio de S. João Baptista
Memória
O Evangelho desta memória é próprio.

Jer 1, 17-19

LEITURA I

«Vai dizer-lhes tudo o que Eu te ordenar: não temas diante deles»

Leitura do Livro de Jeremias
Naqueles dias,
o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Cinge os teus rins e levanta-te,
para ires dizer tudo o que Eu te ordenar.
Não temas diante deles,
senão serei Eu que te farei temer a sua presença.
Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada,
uma coluna de ferro e uma muralha de bronze,
diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes,
diante dos sacerdotes e do povo da terra.
Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te,
porque Eu estou contigo para te salvar».
Palavra do Senhor.
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.
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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.

Mt 5, 10

ALELUIA

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

EVANGELHO

Mc 6, 17-29

«Quero que me dês sem demora, num prato, a cabeça de João Baptista»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
o rei Herodes mandara prender João
e algemá-lo no cárcere,
por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe,
que ele tinha tomado por esposa.
João dizia a Herodes:
«Não podes ter contigo a mulher do teu irmão».
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Herodíades odiava João Baptista
e queria dar-lhe a morte, mas não podia,
porque Herodes respeitava João,
sabendo que era justo e santo,
e por isso o protegia.
Quando o ouvia, ficava perturbado,
mas escutava-o com prazer.
Entretanto, chegou um dia oportuno,
quando Herodes, no seu aniversário natalício,
ofereceu um banquete aos grandes da corte,
aos oficiais e às principais personalidades da Galileia.
Entrou então a filha de Herodíades,
que dançou e agradou a Herodes e aos convidados.
O rei disse à jovem:
«Pede-me o que desejares e eu to darei».
E fez este juramento:
«Dar-te-ei o que me pedires,
ainda que seja a metade do meu reino».
Ela saiu e perguntou à mãe: «Que hei-de pedir?».
A mãe respondeu-lhe: «Pede a cabeça de João Baptista».
Ela voltou apressadamente à presença do rei
e fez-lhe este pedido:
«Quero que me dês sem demora, num prato,
a cabeça de João Baptista».
O rei ficou consternado,
mas por causa do juramento e dos convidados,
não quis recusar o pedido.
E mandou imediatamente um guarda,
com ordem de trazer a cabeça de João.
O guarda foi à cadeia, cortou a cabeça de João
e trouxe-a num prato.
A jovem recebeu-a e entregou-a à mãe.
Quando os discípulos de João souberam a notícia,
foram buscar o seu cadáver e deram-lhe sepultura.
Palavra da salvação.

SETEMBRO
3 de Setembro
S. Gregório Magno,
papa e doutor da Igreja
Memória
Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 1-2.5-7: p. 507
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10: p. 493
EVANGELHO
Lc 22, 24-30: p. 522

8 de Setembro
NATIVIDADE DA VIRGEM SANTA MARIA
Festa
Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue.
Miq 5, 1-4a

LEITURA I

«Quando der à luz aquela que há-de ser mãe»

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

Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:
Rom 8, 28-30

LEITURA I

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

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu,
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 12 (13), 6ab.6cd (R. Is 61,10)

Refrão: Exulto de alegria no Senhor.
Eu confiei na vossa bondade,
o meu coração alegra-se com a vossa salvação.
E cantarei ao Senhor
pelo bem que me fez.
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

Forma longa

Mt 1, 1-16.18-23

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Genealogia de Jesus Cristo,
Filho de David, Filho de Abraão:
Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacob;
Jacob gerou Judá e seus irmãos.
Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara;
Farés gerou Esrom; Esrom gerou Arão;
Arão gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson;
Naasson gerou Salmon; Salmon gerou, de Raab, Booz;
Booz gerou, de Rute, Obed; Obed gerou Jessé;
Jessé gerou o rei David.
David, da mulher de Urias, gerou Salomão;
Salomão gerou Roboão; Roboão gerou Abias;
Abias gerou Asa; Asa gerou Josafat;
Josafat gerou Jorão; Jorão gerou Ozias;
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Ozias gerou Joatão; Joatão gerou Acaz;
Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés;
Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias;
Josias gerou Jeconias e seus irmãos,
ao tempo do desterro de Babilónia.
Depois do desterro de Babilónia,
Jeconias gerou Salatiel;
Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud;
Abiud gerou Eliacim; Eliacim gerou Azor;
Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim;
Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar;
Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacob;
Jacob gerou José, esposo de Maria,
da qual nasceu Jesus, chamado Cristo.
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José,
antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.
Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamá-la,
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado,
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse:
«José, filho de David,
não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho
e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados».
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara
por meio do profeta, que diz:
«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’,
que quer dizer ‘Deus connosco’».
Palavra da salvação.

8 DE SETEMBRO

EVANGELHO

Forma breve
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Mt 1, 18-23

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José,
antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.
Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamá-la,
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado,
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse:
«José, filho de David,
não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um Filho
e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados».
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara
por meio do Profeta, que diz:
«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’,
que quer dizer ‘Deus connosco’».
Palavra da salvação.
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9 de Setembro
S. Pedro Claver, presbítero
Na África: Memória
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.; ou Comum dos Santos (que se dedicaram às obras de misericórdia): pp. 562 ss.
LEITURA I
Is 58, 6-11: p. 581
SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4 e 6: p. 584
EVANGELHO
Mt 25, 31-40: p. 625

12 de Setembro
Santíssimo Nome de Maria
Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.
LEITURA I
Gal 4, 4-7: p. 438; ou Ef 1, 3-6.11-12: p. 439
SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54.55: p. 433
EVANGELHO
Lc 1, 39-47: p. 446

13 de Setembro
S. João Crisóstomo, 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
Ef 4, 1-7.11-13: p. 509
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd: p. 492
EVANGELHO
Mc 4, 1-10.13-20 (longa): p. 547 ou 1-9 (breve): p. 549
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14 de Setembro
EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Festa
Quando esta festa não ocorre ao domingo, escolhe-se uma só destas leituras
antes do Evangelho.
LEITURA I

Num 21, 4b-9

«Quem era mordido, olhava para a serpente de bronze e ficava curado»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
o povo de Israel impacientou-se
e falou contra Deus e contra Moisés:
«Porque nos fizeste sair do Egipto,
para morrermos neste deserto?
Aqui não há pão nem água
e já nos causa fastio este alimento miserável».
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas
que mordiam nas pessoas
e morreu muita gente de Israel.
O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo:
«Pecámos, ao falar contra o Senhor e contra ti.
Intercede junto do Senhor,
para que afaste de nós as serpentes».
E Moisés intercedeu pelo povo.
Então o Senhor disse a Moisés:
«Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste.
Todo aquele que for mordido e olhar para ela
ficará curado».
Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste.
Quando alguém, era mordido por uma serpente,
olhava para a serpente de bronze e ficava curado.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 77 (78), 1-2.34-35.36-37.38
(R. cf. 7c)

Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.

Escuta, meu povo, a minha instrução,
presta ouvidos às palavras da minha boca.
Vou falar em forma de provérbio,
vou revelar os mistérios dos tempos antigos.
Quando Deus castigava os antigos, eles O procuravam,
tornavam a voltar-se para Ele
e recordavam-se de que Deus era o seu protector,
o Altíssimo o seu redentor.
Eles, porém, enganavam-n’O com a boca
e mentiam-Lhe com a língua;
o seu coração não era sincero,
nem eram fiéis à sua aliança.
Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado
e não os exterminava.
Muitas vezes reprimia a sua cólera
e não executava toda a sua ira.
Filip 2, 6-11

LEITURA II

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

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem,
humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte
e morte de cruz.
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Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor,
para glória de Deus Pai.
Palavra do Senhor.

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

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

Jo 3, 13-17

EVANGELHO

«O Filho do homem será exaltado»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos:
«Ninguém subiu ao Céu
senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem.
Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,
também o Filho do homem será elevado,
para que todo aquele que acredita
tenha n’Ele a vida eterna.
Deus amou tanto o mundo
que entregou o seu Filho Unigénito,
para que todo o homem que acredita n’Ele
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por Ele».
Palavra da salvação.
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15 de Setembro
Nossa Senhora das Dores
Memória
O Evangelho desta memória é próprio.
Hebr 5, 7-9

LEITURA I

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

Leitura da Epístola aos Hebreus
Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas,
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se para todos os que Lhe obedecem
causa de salvação eterna.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 30 (31), 2-3ab.3cd-4.5-6.15-16ab.20 (R. 17b)

Refrão: Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade.
Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Inclinai para mim os vossos ouvidos,
apressai-vos em me libertar.
Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação;
porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me.

15 DE SETEMBRO
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Livrai-me da armadilha que me prepararam,
porque Vós sois o meu refúgio.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.
Eu, porém, confio no Senhor:
Disse: «Vós sois o meu Deus,
nas vossas mãos está o meu destino».
Livrai-me das mãos dos meus inimigos.
Como é grande, Senhor, a vossa bondade
que tendes reservada para os que Vos temem:
à vista da vossa face, Vós a concedeis
àqueles que em Vós confiam.

SEQUÊNCIA

A sequência é facultativa e pode cantar-se ou recitar-se por inteiro ou em forma breve: a partir da estrofe *Maria, fonte de amor.

Estava a Mãe dolorosa,		
Junto da cruz lacrimosa,
Enquanto Jesus sofria.

Quem é que não choraria,
Ao ver a Virgem Maria,
Rasgada em seu coração,

Uma longa e fria espada,
Nessa hora atribulada,
O seu coração feria.

Sem poder em tal momento,
Conter as fúrias do vento
E os ódios da multidão!

Oh quão triste e tão aflita
Padecia a Mãe bendita,
Entre blasfémias e pragas,

Firme e heróica no seu posto,
Viu Jesus pendendo o rosto,
Soltar o alento final.

Ao olhar o Filho amado,
De pés e braços pregado,
Sangrando das Cinco Chagas!

Ó Cristo, por vossa Mãe,
Que é nossa Mãe também,
Dai-nos a palma imortal.
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* Maria, fonte de amor,
Fazei que na vossa dor
Convosco eu chore também.

Virgem das Virgens, Rainha,
Mãe de Deus, Senhora minha,
Chorar convosco é rezar.

Fazei que o meu coração
Seja todo gratidão
A Cristo de quem sois Mãe.

Cada lágrima chorada
Lembra uma estrela tombada
Do fundo do vosso olhar.

Do vosso olhar vem a luz
Que me leva a ver Jesus
Na sua imensa agonia.

No Calvário, entre martírios,
Fostes o Lírio dos lírios,
Todo orvalhado de pranto.

Convosco, ó Virgem, partilho
Das penas do vosso Filho,
Em quem minha alma confia.

Sobre o ódio que O matava,
Fostes o amor que adorava
O Filho três vezes santo.

Mãos postas, à vossa beira,
Saiba eu, a vida inteira,
Guiar por Vós os meus passos.

A cruz do Senhor me guarde,
De manhã até à tarde,
A minha alma contrita.

E quando a noite vier,
Eu me sinta adormecer
No calor dos vossos braços.

E quando a morte chegar,
Que eu possa ir repousar
À sua sombra bendita.

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Bendita seja a Virgem Maria,
que, sem passar pela morte,
mereceu a palma do martírio,
ao pé da cruz do Senhor.
				 Refrão
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Em vez deste Evangelho, pode ler-se o que se lhe segue.
Jo 19, 25-27

EVANGELHO

«Eis o teu filho...Eis a tua Mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe:
«Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:
«Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.
Palavra da salvação.
Em vez do Evangelho precedente, pode ler-se o seguinte:
Lc 2, 33-35

EVANGELHO

«Uma espada trespassará a tua alma»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
Naquele tempo,
o pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados
com o que se dizia d’Ele.
Simeão abençoou-os
e disse a Maria, sua Mãe:
«Este Menino foi estabelecido
para que muitos caiam ou se levantem em Israel
e para ser sinal de contradição;
– e uma espada trespassará a tua alma –
assim se revelarão os pensamentos de todos os corações».
Palavra da salvação.
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16 de Setembro
S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo,
mártires
Memória
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 7-15: p. 472
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 470
EVANGELHO
Jo 17, 11b-19: p. 485

17 de Setembro
S. Roberto Belarmino,
bispo e doutor da Igreja
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
LEITURA I
Sab 7, 7-10.15-16: p. 528
SALMO RESPONSORIAL Salmo 18B (19B), 8.9.10.11: p. 529
EVANGELHO
Mt 7, 21-29: p. 543

19 de Setembro
S. Januário, bispo e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I
Hebr 10, 32-36: p. 475
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 463
EVANGELHO
Jo 12, 24-26: p. 483
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20 de Setembro
SS. André Kim Taegon, presbítero,
Paulo Chang Hasang, e Companheiros,
mártires
Memória
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
Sab 3, 1-9: p. 462
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 463
EVANGELHO
Lc 9, 23-26: p. 482

21 de Setembro
S. MATEUS, APÓSTOLO E EVANGELISTA
Festa
Ef 4, 1-7.11-13

LEITURA I

«A uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade do espírito
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
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Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos,
actua em todos e em todos Se encontra.
A cada um de nós foi concedida a graça,
na medida em que recebeu o dom de Cristo.
Foi Ele que a uns constituiu apóstolos,
a outros evangelistas e a outros pastores e mestres,
para o aperfeiçoamento dos cristãos,
em ordem ao trabalho do ministério,
para a edificação do Corpo de Cristo,
até que cheguemos todos à unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem perfeito,
à medida de Cristo na sua plenitude.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18 A (19 A), 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.
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

Refrão: Aleluia.		 Repete-se
Nós Vos louvamos, ó Deus; nós Vos bendizemos, Senhor.
O coro glorioso dos Apóstolos canta os vossos louvores.
				
Refrão

23 DE SETEMBRO
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Mt 9, 9-13

EVANGELHO

«‘Segue-Me’: ele levantou-se e seguiu Jesus»

 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.

23 de Setembro
S. Pio de Pietrelcina, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): p. 562 ss.
LEITURA I
Gal 2, 19-20: p. 596
SALMO RESPONSORIAL Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5: p. 571
EVANGELHO
Mt 16, 24-27: p. 613
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26 de Setembro
S. Cosme e S. Damião, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
Sab 3, 1-9: p. 462
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 463
EVANGELHO
Mt 10, 28-33: p. 480

27 de Setembro
S. Vicente de Paulo, presbítero
Memória
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (que se dedicaram às obras de misericórdia): p. 562 ss.
1 Cor 1, 26-31

LEITURA I

«Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos.
Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é fraco para confundir o forte;
escolheu o que é vil e desprezível,
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus.
É por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
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Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9
(R.cf. la)

Refrão: Feliz o homem que espera no Senhor.
Ou: Aleluia.
Feliz o homem que teme ao Senhor
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra,
será abençoada a geração dos justos.
Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado:
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor.
O seu coração é inabalável, nada teme,
e verá os adversários confundidos.
Reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre
e pode levantar a cabeça com dignidade.

EVANGELHO Mt 9, 35-38: p. 514
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28 de Setembro
S. Venceslau, mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
1 Pedro 3, 14-17: p. 476
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 470
EVANGELHO
Mt 10, 34-39: p. 481

No mesmo dia 28 de Setembro
SS. Lourenço Ruiz e Companheiros,
mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 7-15: p. 472
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 470
EVANGELHO
Mt 10, 28-33: p. 480
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29 de Setembro
S. MIGUEL, S. GABRIEL E S. RAFAEL,
ARCANJOS
Festa
Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue.
Dan 7, 9-10.13-14

LEITURA I

«Milhares de milhares o serviam»

Leitura da Profecia de Daniel
Eu estava a olhar,
quando foram colocados tronos
e um Ancião sentou-se.
Tinha vestes brancas como a neve
e os cabelos eram como a lã pura.
O seu trono eram chamas de fogo, com rodas de lume vivo.
Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele.
Milhares de milhares o serviam
e miríades de miríades o assistiam.
O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos.
Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu,
veio alguém semelhante a um Filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável
e conduziram-no à sua presença.
Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza,
e todos os povos, nações e línguas O serviram.
O seu poder é eterno, não passará jamais,
e o seu reino jamais será destruído.
Palavra do Senhor.
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Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:
Ap 12, 7-12a

LEITURA I

«Miguel e os seus Anjos lutaram contra o Dragão»

Leitura do Apocalipse de São João
Travou-se um combate no Céu:
Miguel e os seus Anjos lutaram contra o Dragão.
O Dragão e os seus anjos lutaram também,
mas foram derrotados
e perderam o seu lugar no Céu para sempre.
Foi expulso o enorme Dragão, a antiga serpente,
aquele que chamam Diabo e Satanás,
que seduz o universo inteiro;
foi precipitado sobre a terra
e os seus anjos foram precipitados com ele.
Depois ouvi no Céu uma voz poderosa que dizia:
«Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus
e a autoridade do seu Ungido,
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos,
aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus.
Eles venceram-no, graças ao sangue do Cordeiro
e à palavra do testemunho que deram,
desprezando a própria vida, até aceitarem a morte.
Por isso, alegrai-vos, ó Céus,
e vós que neles habitais».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5
(R. 1c)

Refrão: Na presença dos Anjos,
eu Vos louvarei, Senhor.
De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo.
Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e 		
fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome
e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.
Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,
quando ouvirem as palavras da vossa boca.
Celebrarão os caminhos do Senhor,
porque é grande a glória do Senhor.

Salmo 102 (103), 21

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				Repete-se
Bendizei o Senhor todos os seus exércitos,
poderosos executores da sua vontade.		

Refrão
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EVANGELHO

Jo 1, 47-51

«Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse:
«Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há fingimento».
Perguntou-lhe Natanael: «De onde me conheces?».
Jesus respondeu-lhe:
«Antes que Filipe te chamasse,
Eu vi-te quando estavas debaixo da figueira».
Disse-lhe Natanael:
«Mestre, Tu és o Filho de Deus,
Tu és o Rei de Israel!».
Jesus respondeu:
«Porque te disse: ‘Eu vi-te debaixo da figueira’, acreditas.
Verás coisas maiores do que estas».
E acrescentou: «Em verdade, em verdade vos digo:
Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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30 de Setembro
S. Jerónimo,
presbítero e doutor da Igreja
Memória
Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I

2 Tim 3, 14-17

«Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Permanece firme no que aprendeste
e aceitaste como certo,
sabendo de quem o aprendeste.
Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras;
elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação,
pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura, inspirada por Deus,
é útil para ensinar, persuadir, corrigir
e formar segundo a justiça.
Assim o homem de Deus será perfeito,
bem preparado para todas as boas obras.
Palavra do Senhor.
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Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14
(R.12b)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Ensinai-me, Senhor,
o caminho dos vossos mandamentos.
Como há-de o jovem manter puro o seu caminho?
Guardando as vossas palavras.
De todo o coração Vos procuro,
não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.
Conservo a vossa palavra dentro do coração,
para não pecar contra Vós.
Bendito sejais, Senhor,
ensinai-me os vossos decretos.
Enuncio com os meus lábios
todos os juízos da vossa boca.
Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens
do que em todas as riquezas.
EVANGELHO

Mt 13, 47-52: p. 545

OUTUBRO
1 de Outubro
S. Teresa do Menino Jesus, virgem
Padroeira das Missões
Memória
Na África: Festa
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
Is 66, 10-14c

LEITURA I

«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio»

Leitura do Livro de Isaías
Alegrai-vos com Jerusalém,
exultai com ela, todos vós que a amais.
Com ela enchei-vos de júbilo,
todos vós que participastes no seu luto.
Assim podereis beber e saciar-vos
com o leite das suas consolações,
podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência.
Porque assim fala o Senhor:
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio
e a riqueza das nações como torrente transbordante.
Os seus meninos de peito serão levados ao colo
e acariciados sobre os joelhos.
Como a mãe que anima o seu filho,
também Eu vos confortarei:
em Jerusalém sereis consolados».
Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração
e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros.
A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos.
Palavra do Senhor.
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Salmo 130 (131), 1.2 e 3

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Guardai-me na vossa paz, Senhor.
Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.
Antes fico sossegado e tranquilo,
como criança ao colo da mãe.
Espera, Israel, no Senhor,
agora e para sempre.
cf. Mt 11, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Refrão
Mt 18, 1-5

EVANGELHO

«Vede bem: não desprezeis um só destes pequeninos»

 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».
Palavra da salvação.
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2 de Outubro
Santos Anjos da Guarda
Memória
O Evangelho desta memória é próprio.
Ex 23, 20-23a

LEITURA I

«O meu Anjo irá à tua frente»

Leitura do Livro do Êxodo
				
Eis o que diz o Senhor:
«Vou enviar um Anjo à tua frente,
para que te proteja no caminho
e te conduza ao lugar que preparei para ti.
Respeita a sua presença e escuta a sua voz;
não lhe desobedeças.
Ele não perdoaria as vossas transgressões,
porque fala em meu nome.
Mas, se ouvires a sua voz
e fizeres tudo o que Eu te disser,
serei inimigo dos teus inimigos
e perseguirei os que te perseguirem.
O meu Anjo irá à tua frente».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 90 (91) 1-2. 3-4. 5-6. 10-11
(R. 11)

Refrão: O Senhor mandará aos seus Anjos
que te guardem em todos os teus caminhos.
Tu que habitas sob a protecção do Altíssimo
e moras à sombra do Omnipotente,
diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e a minha cidadela:
meu Deus, em Vós confio».
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Ele te livrará do laço do caçador
e do flagelo maligno.
Cobrir-te-á com as suas penas,
debaixo das suas asas encontrarás abrigo.
A sua fidelidade é escudo e couraça:
não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia;
nem a epidemia que se propaga nas trevas,
nem a peste que alastra em pleno dia.
Nenhum mal te acontecerá,
nem a desgraça se aproximará da tua morada.
Porque Ele mandará aos seus anjos
que te guardem em todos os teus caminhos.
Salmo 102 (103), 21

ALELUIA

Refrão: Aleluia.
Bendizei o Senhor, todos os seus exércitos,
que estais ao seu serviço e executais a sua vontade.
									Refrão
Mt 18, 1-5. 10

EVANGELHO

«Os seus Anjos vêem nos Céus continuamente
o rosto de meu Pai que está nos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
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.
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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 continuamente
o rosto de meu Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

4 de Outubro
S. Francisco de Assis
Memória
Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I

Gal 6, 14-18

«Por Ele o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Longe de mim gloriar-me,
a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.
Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa:
o que tem valor é a nova criatura.
Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma,
bem como para o Israel de Deus.
Doravante ninguém me importune,
porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus.
Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com o vosso espírito. Amen.
Palavra do Senhor.
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Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11
(R. cf. 5a)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: O Senhor é a minha herança.
Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: «Vós sois o meu Deus».
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena na vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.
cf. Mt 11, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

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

Mt 11, 25-30

EVANGELHO

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

 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.

6 DE OUTUBRO

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.
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.

6 de Outubro
S. Bruno, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
Filip 3, 8-14: p. 598
SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4 e 6: p. 584
EVANGELHO
Lc 9, 57-62: p. 634
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7 de Outubro
Nossa Senhora do Rosário
Memória
Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.
LEITURA I
Actos 1, 12-14: p. 432
SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55: p. 433
Lc 1, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			
Repete-se
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco;
bendita sois Vós entre as mulheres. 		
Refrão
Lc 1, 26-38

EVANGELHO

«Conceberás e darás à luz um Filho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José,
que era descendente de David.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo:
«Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e o seu reinado não terá fim».

9 DE OUTUBRO
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Maria disse ao Anjo:
«Como será isto, se eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe:
«O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra».
Palavra da salvação.

9 de Outubro
SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
2 Cor 6, 4-10: p. 473
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 470
EVANGELHO
Mt 5, 13-16: p. 608

No mesmo dia 9 de Outubro
S. João Leonardo, presbítero
Comum dos Pastores: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (que se dedicaram às obras de misericórdia): pp. 562 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 1-2.5-7: p. 507
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10: p. 493
EVANGELHO
Lc 5, 1-11: p. 519
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11 de Outubro
S. João XXIII, papa
Comum dos Pastores da Igreja (Para um papa): pp. 486 ss.
LEITURA I
Ez 34, 11-16: p. 497
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1): p. 498
EVANGELHO
Jo 21, 15-17: p. 525

14 de Outubro
S. Calisto I, papa e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): p. 486 ss.
LEITURA I
1 Pedro 5, 1-4: p. 513
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd. p. 492
EVANGELHO
Lc 22, 24-30: p. 522
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15 de Outubro
S. Teresa de Jesus,
virgem e doutora da Igreja
Memória
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
Rom 8, 22-27

LEITURA I

«O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que toda a criatura geme ainda agora
e sofre as dores da maternidade.
E não só ela,
mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito,
gememos interiormente,
esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.
É em esperança que estamos salvos,
pois ver o que se espera não é esperança:
quem espera o que já vê?
Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança.
Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações
conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus
que o Espírito intercede pelos cristãos.
Palavra do Senhor.
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Salmo 18B (19B) 8.9.10.11
(R. cf. Jo 6, 63c)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
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.
EVANGELHO

Jo 15, 1-8: p. 639

16 de Outubro
S. Hedviges, religiosa
Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
LEITURA I
Sir 26, 1-4.16-21 (gr. 1-4.13-16): p. 580
SALMO RESPONSORIAL Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5: p. 580
EVANGELHO
Mc 3, 31-35: p. 626
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No mesmo dia 16 de Outubro
S. Margarida Maria Alacoque, virgem
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.
Ef 3, 14-19

LEITURA I

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

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

SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta,
leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.
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Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo enchem-me de confiança.
Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.
EVANGELHO

Mt 11, 25-30: p. 611

17 de Outubro
S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir
Memória
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
Filip 3, 17 __ 4,1

LEITURA I

«A nossa pátria está nos Céus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Sede meus imitadores
e ponde os olhos naqueles
que procedem segundo o modelo que tendes em nós.
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Porque há muitos,
de quem tenho falado várias vezes
e agora falo a chorar,
que procedem como inimigos da cruz de Cristo.
O fim deles é a perdição:
têm por deus o ventre,
orgulham-se da sua vergonha
e só apreciam as coisas terrenas.
Mas a nossa pátria está nos Céus,
donde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo miserável,
para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso,
pelo poder que Ele tem
de sujeitar a Si todo o universo.
Portanto, meus amados e queridos irmãos,
minha alegria e minha coroa,
permanecei firmes no Senhor.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9
(R. 5b)

Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
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O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Tg 1, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
		 Refrão

EVANGELHO

Jo 12, 24-26

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará».
Palavra da salvação.
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18 de Outubro
S. LUCAS, EVANGELISTA
Festa

2 Tim 4, 10-17b

LEITURA I

«Só Lucas está comigo»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Demas abandonou-me por amor do mundo presente.
Ele partiu para Tessalónica, Crescente para a Galácia
e Tito para a Dalmácia.
Só Lucas está comigo.
Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia,
porque me é muito útil no ministério.
Enviei Tíquico a Éfeso.
Quando vieres, traz o manto que deixei em Tróade,
em casa de Carpo,
e também os livros, especialmente os pergaminhos.
Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal:
o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras.
Acautela-te dele, tu também,
que ele opôs-se fortemente à nossa pregação.
Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado:
todos me abandonaram.
Deus lhes perdoe.
Mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me força,
para que, por meu intermédio,
a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada
e todos os pagãos a ouvissem.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144 (145), 10-11.12-13.17-18
(R. cf. 12)

Refrão: Os vossos santos, Senhor,
proclamem a glória do vosso reino.

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os Vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino,
e anunciem os vossos feitos gloriosos.
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se a todas as gerações.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos,
perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.
cf. Jo 15, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				Repete-se
Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.				
Refrão
Lc 10, 1-9

EVANGELHO

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.

19 DE OUTUBRO

Pedi ao dono da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.

19 de Outubro
SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros,
e Companheiros, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 7-15: p. 472
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6: p. 470
EVANGELHO
Mt 28, 16-20: p. 517
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No mesmo dia 19 de Outubro
S. Paulo da Cruz, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
1 Cor 1, 18-25

LEITURA I

«Aprouve a Deus salvar os crentes
pela loucura da mensagem que pregamos»

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

Refrão: Ide por todo o mundo
e anunciai o Evangelho.		

Salmo 116 (117), 1.2
(R. Mc 16, 15)

Ou: Aleluia.
Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.
É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre
EVANGELHO

Mt 16, 24-27: p. 613

22 de Outubro
S. João Paulo II, papa
Comum dos Pastores da Igreja (Para um papa): pp. 486 ss.
LEITURA I
Is 52, 7-10: p. 492
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10 (R. 3): p. 493
EVANGELHO
Jo 21, 15-17: p. 525

23 de Outubro
S. João de Capistrano, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
LEITURA I
2 Cor 5, 14-20: p. 508
SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11: p. 566
EVANGELHO
Lc 9, 57-62: p. 634
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24 de Outubro
S. António Maria Claret, bispo
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
LEITURA I
Is 52, 7-10: p. 492
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10: p. 493
EVANGELHO
Mc 1, 14-20: p. 517

Em Portugal:

27 de Outubro
B. Gonçalo de Lagos, presbítero

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
Sir 3, 19-26: p. 579
SALMO RESPONSORIAL Salmo 130 (131), 1.2 e 3: p. 579
EVANGELHO
Mt 23, 8-12: p. 516

28 de Outubro
S. SIMÃO E S. JUDAS, APÓSTOLOS
Festa
Ef 2, 19-22

LEITURA I

«Edificados sobre o alicerce dos Apóstolos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Já não sois estrangeiros nem hóspedes,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo como pedra angular.
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Em Cristo, toda a construção, bem ajustada,
cresce para formar um templo santo do Senhor;
e em união com Ele, também vós sois integrados na construção,
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.
Palavra do Senhor.
Salmo 18 A (19 A), 2-3.4-5
(R. 5a)

SALMO RESPONSORIAL

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.
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

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Nós Vos louvamos, ó Deus;
nós Vos bendizemos, Senhor.
O coro glorioso dos Apóstolos
canta os vossos louvores.			

Refrão
Lc 6, 12-19

EVANGELHO

«Escolheu doze, a quem chamou apóstolos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias,
Jesus subiu ao monte para rezar
e passou a noite em oração a Deus.
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Quando amanheceu, chamou os discípulos
e escolheu doze entre eles, a quem deu o nome de apóstolos:
Simão, a quem deu também o nome de Pedro,
e seu irmão André;
Tiago e João; Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé;
Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota;
Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes,
que veio a ser o traidor.
Depois desceu com eles do monte
e deteve-Se num sítio plano,
com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas
de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia.
Tinham vindo para ouvir Jesus
e serem curados das suas doenças.
Os que eram atormentados por espíritos impuros
também ficavam curados.
Toda a multidão procurava tocar Jesus,
porque saía d’Ele uma força que a todos sarava.
Palavra da salvação.
Na Missa votiva de todos os Santos Apóstolos, utilizam-se as leituras precedentes.
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SÁBADO ANTES DO ÚLTIMO DOMINGO DE OUTUBRO

Em Angola e S. Tomé e Príncipe:

Sábado antes do último domingo de Outubro
IMACULADO CORAÇÃO
DA VIRGEM SANTA MARIA
Solenidade

Is 61, 9-11

LEITURA I

«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.

SÁBADO ANTES DO ÚLTIMO DOMINGO DE OUTUBRO
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Gal 4, 4-7

LEITURA II

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

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

cf. Lc 2, 19

ALELUIA

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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Lc 2, 41-51

EVANGELHO

«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 todas estes acontecimentos em seu coração.
Palavra da salvação.

