
NOVEMBRO

1 de Novembro

TODOS OS SANTOS
Solenidade

LEITURA I Ap 7, 2-4.9-14

«Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente,
trazendo o selo do Deus vivo.
Ele clamou em alta voz
aos quatro Anjos a quem foi dado o poder
de causar dano à terra e ao mar:
«Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores,
até que tenhamos marcado na fronte
os servos do nosso Deus».
E ouvi o número dos que foram marcados:
cento e quarenta e quatro mil,
de todas as tribos dos filhos de Israel.
Depois disto, vi uma multidão imensa, 
que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.
E clamavam em alta voz:
«A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro».
Todos os Anjos formavam círculo
em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos.
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Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra,
e adoraram a Deus, dizendo:
«Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de graças,
a honra, o poder e a força
ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!».
Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me:
«Esses que estão vestidos de túnicas brancas,
quem são e de onde vieram?».
Eu respondi-lhe:
«Meu Senhor, vós é que o sabeis».
Ele disse-me:
«São os que vieram da grande tribulação,
os que lavaram as túnicas 
e as branquearam no sangue do Cordeiro».
Palavra do Senhor.

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

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

Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.

Quem poderá subir à montanha do Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
o que não invocou o seu nome em vão.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face de Deus.

NOVEMBRO
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LEITURA II 1 Jo 3, 1-3

«Veremos a Deus tal como Ele é»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Vede que admirável amor o Pai nos consagrou
em nos chamar filhos de Deus.
E somo-lo de facto.
Se o mundo não nos conhece,
é porque não O conheceu a Ele.
Caríssimos, agora somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que, na altura em que se manifestar,
seremos semelhantes a Deus,
porque O veremos tal como Ele é.
Todo aquele que tem n’Ele esta esperança
purifica-se a si mesmo,
para ser puro, como Ele é puro.
Palavra do Senhor.

ALELUIA Mt 11, 28

Refrão:  Aleluia.     Repete-se 

Vinde a Mim, vós todos os que andais cansados 
  e oprimidos                      
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.   Refrão
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EVANGELHO Mt 5, 1-12a

«Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa»

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

COMEMORAÇÃO 

DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS

As leituras escolhem-se entre as que se propõem para as Missas pelos defuntos  
(no Leccionário: Missas de Defuntos, vol. VIII). Sugerem-se os textos seguintes:

Primeira Missa

LEITURA I Job 19, 1.23-27a

«Eu sei que o meu Redentor está vivo»

Leitura do Livro de Job
Job tomou a palavra e disse:
«Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro,
ou gravadas em bronze com estilete de ferro,
ou esculpidas em pedra para sempre!
Eu sei que o meu Redentor está vivo
e no último dia Se levantará sobre a terra.
Revestido da minha pele, estarei de pé;
na minha carne verei a Deus.
Eu próprio O verei, 
meus olhos O hão-de contemplar».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.4.7 e 8b e 9a.13-14
  (R. 1a ou 13)

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

     Ou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.

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

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

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica,
tende compaixão de mim e atendei-me.
A vossa face, Senhor, eu procuro:
não escondais de mim o vosso rosto.

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

LEITURA II 2 Cor 4, 14 – 5, 1

«As coisas visíveis são passageiras; 
as invisíveis são eternas»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Como sabemos, irmãos, 
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.
Por isso, não desanimamos.
Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando,
o homem interior vai-se renovando de dia para dia.
Porque a ligeira aflição dum momento
prepara-nos, para além de toda e qualquer medida,
um peso eterno de glória.
Não olhamos para as coisas visíveis, 
olhamos para as invisíveis:
as coisas visíveis são passageiras,
ao passo que as invisíveis são eternas.
Bem sabemos que, 
se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita,
recebemos nos Céus uma habitação eterna,
que é obra de Deus
e não é feita pela mão dos homens.
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Mt 11, 25

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
                                                                 Refrão 
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EVANGELHO Mt 11,  25-30

«Vinde a Mim...Eu vos aliviarei»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai. 
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim, 
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.
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Segunda Missa

LEITURA I 2 Mac 12, 43-46

«Uma acção digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição»

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias,
Judas Macabeu fez uma colecta entre os seus homens
de cerca de duas mil dracmas de prata
e enviou-as a Jerusalém,
para que se oferecesse um sacrifício de expiação
pelos pecados dos que tinham morrido,
praticando assim uma acção muito digna e nobre,
inspirada na esperança da ressurreição.
Porque, se ele não esperasse
que os que tinham morrido haviam de ressuscitar,
teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos.
Além disso, pensava na magnífica recompensa
que está reservada àqueles que morrem piedosamente.
Era um santo e piedoso pensamento.
Por isso é que ele mandou oferecer 
um sacrifício de expiação pelos mortos,
para que fossem libertos do seu pecado.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 8 e 10.13-14.15-16.17-18 
 (R. 8a ou Salmo 36 (37), 39a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

     Ou: A salvação dos justos vem do Senhor.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.
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Como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
Ele sabe de que somos formados
e não Se esquece que somos pó da terra.

Os dias do homem são como o feno:
ele desabrocha como a flor do campo;
mal sopra o vento desaparece
e não mais se conhece o seu lugar.

A bondade do Senhor permanece eternamente
 sobre aqueles que O temem
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos,
sobre aqueles que guardam a sua aliança
e se lembram de cumprir os seus preceitos.

LEITURA II 2 Cor 5, 1.6-10

«Recebemos nos Céus uma habitação eterna»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós sabemos
que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita,
recebemos nos Céus uma habitação eterna,
que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens.
Por isso, estamos sempre cheios de confiança,
sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo,
vivemos como exilados, longe do Senhor,
pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara.
E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo,
para irmos habitar junto do Senhor.
Por isso nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis,
quer continuemos a habitar no corpo,
quer tenhamos de sair dele.
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Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo,
para que receba cada qual o que tiver merecido
enquanto esteve no corpo,
quer o bem quer o mal.
Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 11, 25a.26

Refrão: Aleluia.         Repete-se
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor.
Quem acredita em Mim não morrerá para sempre.  Refrão

EVANGELHO Jo 11, 21-27

«Eu sou a ressurreição e a vida»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Marta a Jesus:
«Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas eu sei que, mesmo agora,
tudo o que pedires a Deus, Ele 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.
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.
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Terceira Missa

LEITURA I Is 25, 6a.7-9

«O Senhor destruirá a morte para sempre»

Leitura do Livro de Isaías
Sobre este monte,
o Senhor do Universo há-de preparar para todos os povos
um banquete de manjares suculentos.
Sobre este monte, 
há-de tirar o véu que cobria todos os povos,
o pano que envolvia todas as nações;
Ele destruirá a morte para sempre.
O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces
e fará desaparecer da terra inteira
o opróbrio que pesa sobre o seu povo.
Porque o Senhor falou.
Dir-se-á naquele dia:
«Eis o nosso Deus, 
de quem esperávamos a salvação;
é o Senhor, em quem pusemos a nossa confiança.
Alegremo-nos e rejubilemos, 
porque nos salvou».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 
 (R. 1 ou 4a)

Refrão: O Senhor é meu pastor:
 nada me faltará.

     Ou: Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
 nada temo, porque Vós estais comigo.

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.

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 
 me enchem 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.
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LEITURA II 1 Tes 4, 13-18

«Estaremos sempre com o Senhor»

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

ALELUIA Jo 6, 51

Refrão: Aleluia     Repete-se

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu;
quem comer deste pão viverá eternamente.    Refrão
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EVANGELHO Jo 6, 51-58

«Quem comer deste pão viverá eternamente
e Eu o ressuscitarei no último dia»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo».
Os judeus discutiam entre si:
«Como pode Ele dar-nos a sua carne a comer?».
Jesus disse-lhes: 
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se não comerdes a carne do Filho do homem
e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia.
A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em Mim e Eu nele.
Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
Este é o pão que desceu do Céu;
não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram:
quem comer deste pão viverá eternamente».
Palavra da salvação.
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3 de Novembro

S. Martinho de Porres, religioso

Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I  Filip 4, 4-9:  p. 599
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 130 (131), 1.2 e 3:  p. 574
EVANGELHO Mt 22, 34-40:  p. 618

4 de Novembro

S. Carlos Borromeo, bispo
Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  Rom 12, 3-13:  p. 503
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27:  p. 494
EVANGELHO Jo 10, 11-16:  p. 523
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Em Portugal:

6 de Novembro

S. Nuno de Santa Maria, religioso
Memória

Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I Sir  44, 1-3ab.4.6-7.10.13-14

«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.
O Senhor realizou neles a sua glória,
a sua grandeza desde os tempos mais antigos.
Eram poderosos nos seus reinos,
homens de fama pelos seus feitos grandiosos
e bons conselheiros pela sua inteligência.
Eram guias do povo pelos seus conselhos,
pela sua inteligência na instrução do povo
e pelas sábias palavras no seu ensino.
Homens ricos e poderosos,
viviam em paz em suas casas.
Todos eles alcançaram fama entre os seus contemporâneos
e foram a glória do seu tempo.
Foram homens virtuosos
e as suas obras não foram esquecidas.
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.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 17 (18), 2b-3. 18a e 19 e 20b. 22 e 24 
 (Refr. 2b)

Refrão: Eu Vos amo, Senhor:  sois a minha força.

Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador, 
meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protector, minha defesa e meu salvador. 

Salvou-me de inimigos poderosos,
que se levantaram contra mim no dia da adversidade;
mas o Senhor veio em meu auxílio; 
salvou-me porque me tem amor. 

Porque eu segui o caminho do Senhor
e não pequei contra o meu Deus.
Tenho sido irrepreensível diante d’Ele
e guardei-me de cometer o pecado.

ALELUIA Mt 5, 3

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.      Refrão
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EVANGELHO Lc 14, 25-33

«Quem não renunciar a todos os seus bens
não pode ser meu discípulo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
seguia Jesus uma grande multidão.
Jesus voltou-Se e disse-lhes:
«Se alguém vem ter comigo,
e não Me preferir ao pai, à mãe, 
à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs
e até à própria vida,
não pode ser meu discípulo.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não pode ser meu discípulo.
Quem de vós, desejando construir uma torre,
não se senta primeiro a calcular a despesa,
para ver se tem com que terminá-la?
Não suceda que, depois de assentar os alicerces,
se mostre incapaz de a concluir
e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo:
‘Esse homem começou a edificar,
mas não foi capaz de concluir’.
E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei
e não se senta primeiro a considerar
se é capaz de se opor, com dez mil soldados,
àquele que vem contra ele com vinte mil?
Aliás, enquanto o outro ainda está longe,
manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz.
Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens,
não pode ser meu discípulo».
Palavra da salvação.
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9 de Novembro

DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO
Festa

Quando esta festa não ocorre ao domingo, escolhe-se uma só das seguintes leituras 
antes do Evangelho.

LEITURA I Ez 47, 1-2.8-9.12

«Vi a água sair do templo
e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos»  

(Ant. Vidi aquam)

Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias,
o Anjo reconduziu-me à entrada do templo.
Debaixo do limiar da porta saía água em direcção ao Oriente,
pois a fachada do templo estava voltada para o Oriente.
As águas corriam da parte inferior,
do lado direito do templo, ao sul do altar.
O Anjo fez-me sair pela porta setentrional
e contornar o templo por fora,
até à porta exterior que está voltada para o Oriente.
As águas corriam do lado direito.
O Anjo disse-me:
«Esta água corre para a região oriental,
desce para Arabá e entra no mar,
para que as suas águas se tornem salubres.
Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente
terá novo alento
e o peixe será mais abundante.
Porque aonde esta água chegar,
tornar-se-ão sãs as outras águas
e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente.
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À beira da torrente, nas duas margens,
crescerá toda a espécie de árvores de fruto;
a sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos.
Todos os meses darão frutos novos,
porque as águas vêm do santuário.
Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 45 (46), 2-3.5-6.8-9 (R. 5)

Refrão: Os braços dum rio alegram a cidade de Deus,
  a morada santa do Altíssimo.

Deus é o nosso refúgio e a nossa força,
auxílio sempre pronto na adversidade.
Por isso nada receamos ainda que a terra vacile
e os montes se precipitem no fundo do mar.

Os braços dum rio alegram a cidade de Deus,
a mais santa das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela e a torna inabalável,
Deus a protege desde o romper da aurora.

O Senhor dos Exércitos está connosco,
o Deus de Jacob é a nossa fortaleza.
Vinde e contemplai as obras do Senhor,
as maravilhas que realizou na terra.
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LEITURA II 1 Cor 3, 9c-11.16-17

«Vós sois templo de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vós sois edifício de Deus.
Segundo a graça de Deus que me foi dada,
eu, como sábio arquitecto, coloquei o alicerce
e outro levanta o edifício.
Veja cada um como constrói:
ninguém pode colocar outro alicerce
além do que está posto, que é Jesus Cristo.
Não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus é santo
e vós sois esse templo.
Palavra do Senhor.

ALELUIA 2 Cr 7, 16

Refrão: Aleluia.       Repete-se      

Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor,
para que o meu nome esteja neste lugar para sempre.
                                                                       Refrão
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EVANGELHO Jo 2, 13-22

«Falava do templo do seu Corpo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Estava próxima a Páscoa dos judeus
e Jesus subiu a Jerusalém.
Encontrou no templo 
os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas
e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas
e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois;
deitou por terra o dinheiro dos cambistas
e derrubou-lhes as mesas;
e disse aos que vendiam pombas:
«Tirai tudo isto daqui;
não façais da casa de meu Pai casa de comércio».
Os discípulos recordaram-se do que estava escrito:
«Devora-me o zelo pela tua casa».
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe:
«Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?».
Jesus respondeu-lhes:
«Destruí este templo e em três dias o levantarei».
Disseram os judeus:
«Foram precisos quarenta e seis anos para construir este templo
e Tu vais levantá-lo em três dias?».
Jesus, porém, falava do templo do seu Corpo.
Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos,
os discípulos lembraram-se do que tinha dito
e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus.
Palavra da salvação.
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10 de Novembro

S. Leão 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  Sir 39, 8-14 (gr. 6-11):  p. 531
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 36 (37), 3-4.5-6.30-31:  p. 531
EVANGELHO Mt 16, 13-19:  p. 515

 
11 de Novembro

S. Martinho de Tours, bispo
Memória

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

LEITURA I  Is 61, 1-3a:  p. 494
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27:  p. 494

ALELUIA Jo 13, 34

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.
       Refrão
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EVANGELHO Mt 25, 31-40

«O que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando o Filho do homem vier na sua glória 
com todos os seus Anjos,
sentar-Se-á no seu trono glorioso.
Todas as nações se reunirão na sua presença
e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos;
e colocará as ovelhas à sua direita 
e os cabritos à sua esquerda.
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:
‘Vinde, benditos de meu Pai;
recebei como herança o reino
que vos está preparado desde a criação do mundo.
Porque tive fome e destes-Me de comer;
tive sede e destes-Me de beber;
era peregrino e Me recolhestes;
não tinha roupa e Me vestistes;
estive doente e viestes visitar-Me;
estava na prisão e fostes ver-Me’.
Então os justos Lhe dirão:
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 
e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber?
Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,
ou sem roupa e Te vestimos?
Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’.
E o Rei lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes’».
Palavra da salvação.
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 Dia 12 de Novembro

S. Josafat, bispo e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  Ef 4, 1-7.11-13:  p. 509
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 1, 1-2.3.4 e 6:  p. 584
EVANGELHO Jo 17, 20-26:  p. 642

15 de Novembro

S. Alberto Magno, 
bispo e doutor da Igreja

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 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 Mt 13, 47-52:  p. 545

16 de Novembro

S. Margarida da Escócia
Comum das Santas (que se dedicaram às obras de misericórdia): 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 Jo 15, 9-17:  p. 641
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No mesmo dia 16 de Novembro

S. Gertrudes, virgem

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

LEITURA I Ef  3, 14-19

«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 Jo 15, 1-8:  p. 639

17 de Novembro

S. Isabel da Hungria, religiosa
Memória

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

LEITURA I  1 Jo 3, 14-18:  p. 604
SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11:  p. 575
EVANGELHO Lc 6, 27-38:  p. 632
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18 de Novembro

Dedicação das Basílicas
de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos

 As leituras desta memória são próprias. 

LEITURA I Actos  28, 11-16.30-31

«Seguimos para Roma»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Três meses depois da nossa chegada a Malta, 
embarcámos num navio de Alexandria, 
que tinha o emblema dos Dióscuros 
e passara o inverno na ilha. 
Desembarcámos em Siracusa, onde permanecemos três dias, 
e de lá, contornando a costa, chegámos a Régio. 
No dia seguinte soprou o vento sul, 
e em dois dias chegámos a Pozzuoli. 
Os irmãos que aí encontrámos
convidaram-nos a passar uma semana com eles; 
depois seguimos para Roma. 
Os irmãos de Roma, informados da nossa chegada, 
vieram de lá ao nosso encontro, 
até ao Foro Ápio e Três Tabernas. 
Quando os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se reanimado.
Quando chegámos a Roma, 
Paulo foi autorizado a ficar em domicílio pessoal, 
com um soldado que o guardava. 
Ficou dois anos inteiros no alojamento que tinha alugado, 
onde recebia todos aqueles que o procuravam. 
Anunciava o reino de Deus 
e ensinava o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, 
com firmeza e sem nenhum impedimento. 
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
 (R. cf. 2b)

Refrão: O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.

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

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

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

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

ALELUIA

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Nós Vos louvamos, ó Deus; 
 nós Vos bendizemos, Senhor.
O coro glorioso dos Apóstolos 
 canta os vossos louvores. Refrão
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EVANGELHO Mt 14, 22-33

«Manda-me ir ter contigo sobre as águas»

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

Apresentação de Nossa Senhora
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

22 de Novembro

S. Cecília, virgem e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum das Virgens: pp. 551 ss.

LEITURA I  Os 2, 16b.17b.21-22:  p. 552
SALMO RESPONSORIAL Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17:  p. 552
EVANGELHO Mt 25, 1-13:  p. 560

23 de Novembro

S. Clemente I, papa e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  1 Pedro 5, 1-4:  p. 513
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27:  p. 490
EVANGELHO Mt 16, 13-19:  p. 515
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No mesmo dia 23 de Novembro

S. Columbano, abade
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I Is 52, 7-10:  p. 492
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10:  p. 493
EVANGELHO Lc 9, 57-62:  p. 634

24 de Novembro

SS. André Dung-Lac 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 Mt 10, 17-22:  p. 479

25 de Novembro

S. Catarina de Alexandria, virgem e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum das Virgens: pp. 551 ss.

LEITURA I  Ap 21, 5-7:  p. 469
SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3. 4-5.7b-8:  p. 464
EVANGELHO Mt 10, 28-33:  p. 480
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30 de Novembro

S. ANDRÉ, APÓSTOLO

Festa

LEITURA I Rom 10, 9-18

 «A fé vem da pregação 
e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor
e se acreditares em teu coração
que Deus O ressuscitou dos mortos,
serás salvo. 
Pois com o coração se acredita para obter a justiça
e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. 
Na verdade, a Escritura diz: 
«Todo aquele que acreditar no Senhor 
não será confundido». 
Não há diferença entre judeu e grego: 
todos têm o mesmo Senhor, 
rico para com todos os que O invocam. 
Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo.
Mas como hão-de invocar Aquele em quem não acreditam? 
E como hão-de acreditar n’Aquele de quem não ouviram falar?
E como hão-de ouvir falar, se não houver quem lhes pregue? 
E como hão-de pregar, se não forem enviados? 
Está escrito: 
«Como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho!».
Mas nem todos obedecem ao Evangelho, 
como Isaías diz: 
«Senhor, quem acreditou na nossa pregação?».
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A fé, portanto, vem da pregação 
e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. 
Mas pergunto: Não a teriam ouvido? 
Ao contrário, como diz a Escritura: 
«A sua voz ressoou por toda a terra 
e as suas palavras até aos confins do mundo». 
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 Mt 4, 19

Refrão: Aleluia.      Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens. 
                                     Refrão 
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EVANGELHO Mt 4, 18-22

«Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia,
viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: 
«Vinde e segui-Me
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu,
a consertar as redes.
Jesus chamou-os
e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’O.
Palavra da salvação.


