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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.
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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.

5 DE AGOSTO
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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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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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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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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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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

256

AGOSTO

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
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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

259

260

AGOSTO

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.

28 DE AGOSTO
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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.

272

AGOSTO

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.
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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.

