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O LIVRO DO LEITOR

TEXTO NARRATIVO SOLENE
1.

Leitura do Livro do Génesis

Gen 1, 1 – 2, 2

[Leccionário Dominical – Vigília Pascal – Leitura I]
No princípio, Deus criou o céu e a terra.
A Terra estava deserta e vazia,
as trevas cobriam a superfície do mar
e o espírito de Deus pairava sobre as águas.
Disse Deus: «Haja luz». E houve luz.
Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
À luz chamou ‘dia’ e às trevas chamou ‘noite’.
Veio uma tarde, veio uma manhã: era um dia.
Disse Deus: «Haja um firmamento no meio das águas,
para as manter separadas umas das outras».
E assim sucedeu.
Deus fez pois o firmamento
e separou as águas que há debaixo do firmamento
das águas que estão por cima dele.
E ao firmamento chamou ‘céu’.
Veio uma tarde, veio uma manhã: era o segundo dia.
...
Disse Deus: «Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança.
Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens
e sobre todos os répteis que rastejam na terra».
Deus criou o ser humano à sua imagem,
foi à imagem de Deus que Ele os criou.
Criou-os homem e mulher.
Palavra do Senhor.
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TEXTO NARRATIVO SIMPLES
4.

Leitura do Segundo Livro de Samuel

2 Sam 12, 1-7a.

[Leccionário Ferial VI – Tempo Comum – Semana III – Sábado]
Naqueles dias,
o Senhor enviou a David o profeta Natã.
Este foi ter com ele e disse-lhe:
«Em certa cidade viviam dois homens,
um rico e outro pobre.
O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade.
O pobre não tinha nada além de uma ovelhinha que havia comprado.
Ele foi-a criando
e ela crescia junto dele e dos filhos.
Comia do seu pão, bebia do seu copo, dormia ao colo dele:
era como sua filha.
Chegou então um hóspede à casa do rico,
mas este não quis tirar uma cabeça do seu gado,
afim de preparar uma refeição ao visitante que chegara.
Apoderou-se da ovelha do pobre
e mandou-a preparar para o seu hóspede».
David encheu-se de cólera contra aquele homem
e disse a Natã:
«Tão certo como o Senhor estar vivo,
assim quem o fez é digno de morte.
Pagará pela ovelha quatro vezes mais,
uma vez que procedeu deste modo e não teve compaixão».
Então Natã disse a David:
«Esse homem és tu».
...
Palavra do Senhor.
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7.
Leitura do Segundo Livro dos Reis
2 Reis 4, 18b-21. 32-37
[Leccionário Ferial IV – Semana V da Quaresma – Leitura facultativa]
Leitura do Segundo Livro dos Reis
Certo dia,
o filho de uma mulher de Sunam
foi ter com seu pai, que estava junto dos ceifeiros,
e disse ao pai:
«Ai a minha cabeça, a minha cabeça!»
O pai disse a um criado: «Leva-o à mãe».
O criado pegou nele e levou-o à mãe.
Ele ficou no colo da mãe até ao meio dia e morreu.
A mãe levou-o para cima,
deitou-o no leito de Eliseu, o homem de Deus,
e fechou a porta.
Quando Eliseu chegou àquela casa,
o menino estava morto e deitado na seu próprio leito.
Entrou no quarto, fechou a porta, com os dois lá dentro,
e orou ao Senhor.
Depois subiu para cima do leito e deitou-se sobre o menino:
colocou a boca na boca dele,
os olhos nos olhos dele, e as mãos nas mãos dele,
ficou assim estendido sobre o menino;
e o corpo dele voltou a aquecer.
Palavra do Senhor.
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TEXTO NARRATIVO ÉPICO
9.

Leitura do Livro do Êxodo

Ex 14, 15 – 15, 1

[Leccionário Dominical – Vigília Pascal – Leitura III]
Naqueles dias,
disse o Senhor a Moisés:
«Porque estás a bradar por Mim?
Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha.
E tu ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o,
para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto.
E eu, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios,
que hão-de perseguir os filhos de Israel.
Manifestarei então a minha glória, à custa do Faraó,
de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros.
...
Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios.
...
Então Moisés e os filhos de Israel
cantaram este hino em honra do Senhor:
«Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória,
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro».
Palavra do Senhor.
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TEXTO LÍRICO
11.

Leitura do Livro do Profeta Isaías

Is 5, 1-7

[Leccionário Dominical I – Tempo Comum – Domingo XXVII]
Vou cantar, para o meu amigo
o hino de amor que ele tem à sua vinha.
O meu amigo possuía uma vinha numa fértil encosta.
Lavrou-a e limpou-a das pedras,
plantou-a de cepas escolhidas.
Erguendo no meio uma torre e também escavou um lagar.
Esperava que viesse a dar uvas,
mas ela só deu uvas azedas.
E agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá,
julgai vós mesmos entre mim e a minha vinha:
Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não o tivesse feito?
Quando eu esperava que viesse a dar uvas,
porque deu ela só, uvas azedas.
...
Palavra do Senhor.
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12. Leitura do livro do Cântico dos Cânticos
Cant 2, 8-14
[Leccionário Ferial IV – Últimos dias feriais do Adento – 21 de Dezembro]
Eis a voz do meu amado!
Ele aí vem, a saltar pelas montanhas,
aos pulos sobre as colinas.
O meu amado parece uma gazela
ou a cria de uma corça.
Ele aí está por detrás do nosso muro,
a olhar pela janela, a espreitar através das grades.
O meu amado ergue a voz e diz-me:
«Levanta-te, meu amor, formosa minha, vem daí.
O inverno já passou,
a chuva acabou e foi-se embora.
As flores aparecem sobre a terra;
chegou o tempo das canções».
Palavra do Senhor.
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TEXTO DA PAIXÃO DO SENHOR

15.

Leitura do Livro do Profeta Isaías

Is 52, 13- 53, 12

[Leccionário Dominical – Tríduo Pascal – Sexta-Feira da Paixão do Senhor]
Vede como vai prosperar o meu servo:
subirá, elevar-se-á, será grandemente exaltecido.
Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto
_ tão desfigurado estava o seu rosto
que tinha perdido toda a aparência de um ser humano _
assim se hão-de encher de assombro muitas nações
e, diante dele, os reis ficarão calados,
porque hão-de ver o que nunca lhes tinham contado
e observar o que nunca tinham ouvido.
Quem acreditou no que ouvimos dizer?
A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento,
como raiz numa terra árida,
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar
nem aspecto agradável que possa cativar-nos.
Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, acostumado ao sofrimento,
era como aquele de quem se desvia o rosto,
pessoa desprezível e sem valor para nós.
Ele suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.
Mas nós víamos nele um homem castigado,
ferido por Deus e humilhado.
Ele foi trespassado por causa das nossas culpas
e esmagado por causa das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
...
Palavra do Senhor.
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HINO PRIMITIVO
19.

Leitura da Epístola
de São Paulo aos Filipenses

Filip 2, 6-11

[Leccionário Dominical III – Tempo da Quaresma – Domingo de Ramos]
Meus irmãos:
Cristo Jesus, de condição divina,
não Se prevaleceu 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.
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.
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TEXTO MEDITATIVO

23.

Leitura do Livro de Ben-Sirá

Sir 1, 1-10

[Leccionário Ferial V – Tempo Comum – Semana VII – Segunda-feira]
Toda a sabedoria vem do Senhor
e está com Ele para sempre.
A areia dos mares, as gotas da chuva, os dias da eternidade,
Quem poderá calcular?
A altura do céu, a amplidão da terra, a profundidade do abismo,
quem as poderá sondar?
Mas, antes de todas as coisas foi criada a sabedoria
e a inteligência judiciosa existe desde sempre.
A fonte da sabedoria é a palavra de Deus nos altos céus
e os seus caminhos são preceitos eternos.
A quem se revelou a raiz da sabedoria?
Quem lhe conhece as intenções secretas?
A quem se manifestou a ciência da sabedoria?
Quem compreendeu os seus grandes recursos?
Um só é sábio, que é muito de temer:
Aquele que está sentado no seu trono.
Palavra do Senhor.
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Leitura da Epistola
de São Paulo aos Efésios
Ef 4, 7-16
[Leccionário Ferial VI – Tempo Comum – Semana XXIX – Sábado]
Meus irmãos:
A cada um de nós foi concedida a graça,
na medida em que recebeu o dom de Cristo.
Por isso diz a Escritura:
«Subiu às alturas, sujeitou um grupo de cativos,
concedeu dons aos homens».
Que quer dizer «subiu»,
senão que também desceu às regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
a fim de encher o universo.
Foi Ele também 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
e à 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.
Assim, já não somos crianças inconstantes,
levados ao sabor de todas as correntes de doutrina,
à mercê da maldade dos homens,
da astúcia com que induzem ao erro.
Pelo contrário, praticando a verdade na caridade,
cresceremos em tudo para Cristo, que é a Cabeça.
É por Ele que o corpo inteiro,
coordenado e unido por meio de todas as junturas,
opera o seu crescimento orgânico,
segundo a actividade de cada uma das partes,
a fim de se edificar na caridade.
Palavra do Senhor.
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TEXTO EXORTATIVO
28.

Leitura da Segunda Epístola
de São Paulo a Timóteo

2 Tim 4, 1-8

[Leccionário Ferial VI – Tempo Comum – Semana IX – Sábado]
Caríssimo:
Peço-te, com todo o empenho,
diante de Deus e de Cristo Jesus,
que há-de vir julgar os vivos e os mortos,
e também pela sua manifestação e pelo seu reinado:
Proclama a palavra de Deus,
insiste nela a propósito e fora de propósito,
convence, ameaça, exorta,
com toda a paciência e doutrina.
Pois tempo virá em que os homens não mais suportarão a sã doutrina:
mas, de acordo com os seus próprios desejos

e para escutarem aquilo que lhes agrada aos ouvidos,
hão-de acumular os mestres em torno de si,
e, não só desviarão os ouvidos da verdade,
como hão-de voltar-se para as fábulas.
Tu, porém, sê moderado em tudo,
suporta os sofrimentos,
trabalha como pregador do Evangelho,
desempenha-te plenamente do teu ministério.
...
Palavra do Senhor.
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32. Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
[Leccionário Santoral – 22 de Fevereiro]
Caríssimos:
Recomendo aos anciãos que vivem no meio de vós,
eu que sou ancião como eles
e testemunha dos sofrimentos de Cristo
e vou participar na glória que se vai manifestar:
Apascentai o rebanho de Deus que está no meio de vós,
velai por ele,
não contrafeitos mas de bom grado, como Deus quer,
não o façais por ganância, mas por dedicação,
nem para dominardes os fiéis que vos foram confiados,
mas para serdes modelos do rebanho.
E, quando aparecer o Pastor supremo,
alcançareis a coroa de glória que não murcha.
Palavra do Senhor.

13

1 Pedro 5, 1-4

14

O LIVRO DO LEITOR

INTERROGAÇÕES
34.

Leitura da Epistola
de São Paulo aos Romanos

Rom 8, 31b-35

[Leccionário Ferial V – Tempo Comum – Semana XXX – Quinta-feira]
Meus irmãos
Se temos Deus por nós,
quem poderia estar contra nós?
Deus não poupou Seu próprio Filho,
entregou-O para morrer por nós todos!
Como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem iria acusar os eleitos de Deus?
Deus, que os justifica?
E quem os iria condenar?
Cristo Jesus, que morreu
– digo mais, que ressuscitou –
Ele que está à direita de Deus,
Ele que intercede por nós?
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Pois assim diz a Escritura:
«Por tua causa, somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados por ovelhas destinadas ao matadouro.»
Mas, em tudo isto, somos nós mais do que vencedores
por Aquele que nos amou.
É que eu estou persuadido
que nem a morte, nem a vida, nem os Anjos, nem os Principados,
nem o presente, nem o futuro, nem as Potestades,
nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura
poderão separar-nos do amor de Deus,
manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso.
Palavra do Senhor.
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TEXTO COM ENUMERAÇÃO DIFÍCIL
37.

Leitura do Livro da Sabedoria

Sab 7, 22 - 8, 1

[Leccionário Ferial V – Tempo Comum – Semana XXXII – Quinta-feira]
Na Sabedoria, há um espírito inteligente, santo,
único no seu género, multiforme, subtil,
veloz, perspicaz, sem mancha;
um espírito lúcido, impassível, amigo do bem, penetrante,
irreprímível, benfazejo, amigo dos homens,
firme, seguro, sereno.
Ele tudo pode, tudo vigia,
penetra todos os espíritos,
os que são inteligentes, puros e mais subtis.
É que a Sabedoria é mais ágil que tudo o que se move,
atravessa e penetra tudo graças à sua pureza.
Ela é um sopro do poder de Deus,
que provém sem mistura da glória do Omnipotente;
por isso, nada de impuro a pode atingir.
Na verdade, é esplendor da luz eterna,
é límpido espelho da acção de Deus,
imagem da Sua bondade.
...
Palavra do Senhor.
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TEXTO COM NOMES DIFÍCEIS DE PESSOAS
40.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

[Leccionário Dominical – Natal do Senhor – Missa da Vigília]
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.
...
Palavra da Salvação.

Mt 1, 1-25

