MISSAS RITUAIS

ADMINISTRAÇÃO DOS SACRAMENTOS
DA INICIAÇÃO CRISTÃ

1
catecumenado
E iniciação sacramental dos adultos

I

Na instituição dos catecúmenos
Gen 12, 1-4a

LEITURA I

«Deixa a tua terra e vai para a terra que Eu te indicar»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai
e vai para a terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar;
por ti serão abençoadas todas as nações da terra».
Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.
Palavra do Senhor.
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Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20 e 22
(R. 12b ou 22)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.
Ou: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
Jo 1, 41 e 17b

ALELUIA

Refrão: Ver p. 48

Repete-se

Encontrámos o Messias, que é Cristo.
Por Ele veio a graça e a verdade.		

Refrão
Jo 1, 35-42

EVANGELHO

«Eis o Cordeiro de Deus.
Encontrámos o Messias»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».

Instituição dos catecúmenos
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Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?».
Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?».
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ – ;
e levou-o a Jesus.
Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.

II

Na eleição ou inscrição do nome
Se a eleição ou inscrição do nome se faz no Domingo I da Quaresma, podem
utilizar-se as leituras de qualquer das séries deste domingo.
Se não se faz neste domingo e as leituras do dia não são apropriadas, escolham-se igualmente as leituras entre as que estão atribuídas ao Domingo I da Quaresma (Leccionário Dominical A, pp. 107-111; Leccionário Dominical B, pp. 115117; Leccionário Dominical C, pp. 113-116) ou outras apropriadas.
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III

Nos escrutínios
No primeiro escrutínio utilizam-se sempre as leituras do Domingo III da
Quaresma, Ano A, com os seus cânticos: Leccionário Dominical A, pp. 115-121.
No segundo escrutínio utilizam-se sempre as leituras do Domingo IV da
Quaresma, Ano A, com os seus cânticos: Leccionário Dominical A, pp. 122-128.
No terceiro escrutínio utilizam-se sempre as leituras do Domingo V da
Quaresma, Ano A, com os seus cânticos: Leccionário Dominical A, pp. 129-135.

IV

Na entrega do Símbolo
Deut 6, 1-7

LEITURA I

«Escuta, Israel: Amarás o Senhor com todo o teu coração»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«São estes os mandamentos, preceitos e leis,
que o Senhor, vosso Deus, mandou ensinar-vos,
para que os ponhais em prática na terra de que ides tomar posse:
Temerás o Senhor, teu Deus,
todos os dias da tua vida,
cumprindo todas as suas leis e preceitos
que hoje te ordeno,
para que tenhas longa vida,
tu, os teus filhos e os teus netos.
Escuta, Israel, e procura pôr em prática
o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida
na terra onde corre leite e mel,
segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais.
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Escuta, Israel:
o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo
ficarão gravadas no teu coração.
Hás-de recomendá-las a teus filhos
e delas falarás,
quer estando sentado em casa quer andando pelos caminhos,
quando te deitas e quando te levantas».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11
(R. Jo 6, 68 c)

Refrão: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.
A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.
O temor do Senhor é puro
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.
São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.

56

missas Rituais

Rom 10, 8-13

LEITURA II

Profissão de fé dos que crêem em Cristo

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Que diz a Escritura?
«A palavra está perto de ti,
na tua boca e no teu coração».
Esta é a palavra da fé que nós pregamos.
Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor
e se acreditares no 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.
Palavra do Senhor.
Ou
LEITURA II

Forma longa

1 Cor 15, 1-8

«Pelo Evangelho sereis salvos, se o conservais como eu vo-lo anunciei»

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

LEITURA II

Forma breve

1 Cor 15, 1-4

«Pelo Evangelho sereis salvos, se o conservais como eu vo-lo anunciei»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho
que vos anunciei e que recebestes,
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos,
se o conservais como eu vo-lo anunciei;
aliás teríeis abraçado a fé em vão.
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi:
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras.
Palavra do Senhor.

Jo 3, 16

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: Ver p. 48		

Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.

Refrão
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Mt 16, 13-18

EVANGELHO

«Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam:
«Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela».
Palavra da salvação.
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Ou
EVANGELHO

Jo 12, 44-50

«Eu vim como luz do mundo,
para que todo aquele que acredita em Mim não fique nas trevas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus disse em alta voz:
«Quem acredita em Mim
não é em Mim que acredita, mas n’Aquele que Me enviou;
e quem Me vê, vê Aquele que Me enviou.
Eu vim como luz do mundo,
para que todo aquele que acredita em Mim
não fique nas trevas.
Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,
não sou Eu que o julgo,
porque não vim para julgar o mundo,
mas para o salvar.
Quem Me rejeita e não acolhe as minhas palavras
tem quem o julgue:
a palavra que anunciei o julgará no último dia.
Porque Eu não falei por Mim próprio:
o Pai, que Me enviou,
é que determinou o que havia de dizer e anunciar.
E Eu sei que o seu mandamento é vida eterna.
Portanto, as palavras que Eu digo,
digo-as como o Pai Mas disse a Mim».
Palavra da salvação.

Podem também escolher-se outros textos apropriados.
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V

Na entrega da Oração Dominical

LEITURA I
Os 11, 1-4.8c-9

LEITURA I

«Atraía-os com vínculos de amor»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Quando Israel era ainda criança, já Eu o amava;
e, para o fazer sair do Egipto, chamei o meu filho.
Mas quanto mais Eu os chamava,
mais eles se afastavam de Mim.
Ofereciam sacrifícios a Baal
e queimavam incenso aos ídolos.
Contudo, Eu ensinava Efraim a andar
e trazia-o nos braços;
mas não compreenderam que era Eu quem cuidava deles.
Atraía-os com laços humanos, com vínculos de amor.
Tratava-os como quem pega um menino ao colo,
inclinava-Me para lhes dar de comer.
O meu coração agita-se dentro de Mim,
estremece de compaixão.
Não cederei ao ardor da minha ira,
nem voltarei a destruir Efraim.
Porque Eu sou Deus e não homem,
sou o Santo no meio de ti
e não venho para destruir».
Palavra do Senhor.

entrega da oração dominical
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Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
(R. 1)

SALMO RESPONSORIAL

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.
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 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.
Ou
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 102 (103), 1-2.8 e 10.11-12.13 e 18
(R. 13)

Refrão: Como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
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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.
Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
Como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem,
dos que guardam a sua aliança
e se lembram de cumprir os seus preceitos.

LEITURA II
LEITURA II – 1

Rom 8, 14-17.26-27

«Recebestes o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: ‘Abba, Pai’»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus.
Vós não recebestes um espírito de escravidão
para recair no temor,
mas o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: «Abba, Pai».
O próprio Espírito dá testemunho,
em união com o nosso espírito,
de que somos filhos de Deus.
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Se somos filhos, também somos herdeiros,
herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo;
se sofrermos com Ele,
também com Ele seremos glorificados.
O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações,
conhece as aspirações do Espírito,
sabe que Ele intercede pelos santos,
em conformidade com Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 2

Gal 4, 4-7

«Deus enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama: «Abba! Pai!»

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

Rom 8, 15

Refrão: Ver p. 48
Vós não recebestes um espírito de escravidão
para recair no temor,
mas o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: «Abba, Pai». Refrão
Mt 6, 9-13

EVANGELHO

«Senhor, ensinai-nos a orar»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Orai assim:
‘Pai nosso, que estais nos Céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal’».
Palavra da salvação.
VI

Baptismo na Vigília Pascal
Quando o Baptismo é celebrado na Vigília Pascal, escolhem-se, entre as
leituras assinaladas para a Vigília, além da leitura do Êxodo (leit. III), a leitura de Isaías 55 (leit. V) e de Ezequiel 36 (leit. VII).

65

iniciação cristã fora da vigília pascal

VII

Iniciação Cristã
fora da Vigília Pascal
LEITURA I
Fora do tempo pascal

LEITURA I – 1

Gen 15, 1-6.18a

«Assim será a tua descendência.
Darei esta terra aos teus descendentes»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
foi dirigida a Abrão a palavra do Senhor numa visão:
«Não temas, Abrão: Eu sou o teu escudo;
será grande a tua recompensa».
Abrão respondeu:
«Senhor, meu Deus, que me dareis?
Vou partir desta vida sem descendência
e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco».
E continuou:
«Vós não me destes descendência
e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro».
Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos:
«Não é ele que será o teu herdeiro;
o teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue».
Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe:
«Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas,
se as puderes contar».
E acrescentou:
«Assim será a tua descendência».
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Abrão acreditou no Senhor,
o que lhe foi atribuído em conta de justiça.
Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança,
dizendo:
«Darei esta terra aos teus descendentes,
desde o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 88 (89), 3-4.16-17.21-22.25 e 27
(R. 2a)

Refrão: Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.
Ou: Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade.
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».
Feliz do povo que sabe aclamar-Vos
e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto.
Todos os dias aclama o vosso nome
e se gloria com a vossa justiça.
«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 meu Pai,
meu Deus e meu Salvador’».

iniciação cristã fora da vigília pascal

LEITURA I – 2
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Gen 17, 1-8

«Estabelecerei a minha aliança contigo
e com a tua descendência, de geração em geração.
Será uma aliança perpétua»

Leitura do Livro do Génesis
Quando Abrão tinha noventa e nove anos de idade,
o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe:
«Eu sou o Deus Todo-poderoso.
Anda na minha presença e sê perfeito.
Estabelecerei contigo a minha aliança
e dar-te-ei uma descendência inumerável».
Abrão caiu de rosto por terra
e Deus falou-lhe assim:
«Esta é a minha aliança contigo:
Serás pai de um grande número de nações.
Já não te chamarás Abrão,
mas Abraão será o teu nome,
porque farei de ti o pai de um grande número de nações.
Farei que tenhas incontável descendência
que dês origem a povos e de ti sairão reis.
Estabelecerei a minha aliança contigo
e com a tua descendência, de geração em geração.
Será uma aliança perpétua,
para que Eu seja o teu Deus
e o Deus dos teus futuros descendentes.
A ti e à tua futura descendência
darei a terra em que tens habitado como estrangeiro,
toda a terra de Canaã, em posse perpétua.
Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.
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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.
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 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.

LEITURA I – 3

Gen 35, 1-4.6-7a

«Fazei desaparecer os deuses estranhos que estão no meio de vós»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, Deus disse a Jacob:
«Levanta-te, sobe a Betel e permanece lá.
Ergue lá um altar ao Deus que te apareceu
quando fugias do teu irmão Esaú».

iniciação cristã fora da vigília pascal
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Jacob disse à sua família e a todos os que estavam com ele:
«Fazei desaparecer os deuses estranhos que estão no meio de vós;
purificai-vos e mudai as vossas vestes;
depois partiremos e subiremos a Betel.
Erguerei lá um altar a Deus que me atendeu na minha angústia
e esteve comigo na viagem que fiz».
Eles entregaram a Jacob todos os deuses estranhos que possuíam
e as jóias que traziam nas orelhas
e Jacob enterrou-os debaixo do carvalho que está perto de Siquém.
Quando Jacob chegou a Luza, que é Betel, na terra de Canaã,
construiu ali um altar
e deu ao lugar o nome de «El-Betel» (isto é, «Casa de Deus»).
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
							

Salmo 65 (66), l-3a.5-6ab.8-9.16-17
(R. l)

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
celebrai os seus louvores, dizei a Deus:
«Maravilhosas são as vossas obras».
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua acção pelos homens:
Mudou o mar em terra firme,
atravessaram o rio a pé enxuto.
Povos, bendizei ao nosso Deus,
fazei ressoar os seus louvores.
Foi Ele quem conservou a nossa vida
e não deixou que os nossos pés vacilassem.
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi:
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Os meus lábios O invocaram
e a minha língua O louvou.
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LEITURA I – 4

Deut 30, 15-20

«Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Ponho hoje diante de ti
a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade.
Se cumprires os mandamentos do Senhor, teu Deus,
que hoje te proponho
– amando o Senhor, teu Deus,
seguindo os seus caminhos
e observando a sua lei, os seus mandamentos e preceitos –
viverás e multiplicar-te-ás
e o Senhor, teu Deus, te abençoará
na terra de que vais tomar posse.
Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir,
se te deixares seduzir para adorar e servir outros deuses,
declaro-te hoje que hás-de perecer
e não prolongarás os teus dias
na terra em que vais entrar para dela tomar posse
depois de passares o Jordão.
Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós:
proponho-vos a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Portanto, escolhe a vida,
para que vivas tu e a tua descendência,
amando o Senhor, teu Deus,
escutando a sua voz e aderindo a Ele.
Disto depende a tua vida
e a longa permanência na terra que o Senhor jurou dar
a teus pais Abraão, Isaac e Jacob».
Palavra do Senhor.

71

iniciação cristã fora da vigília pascal

Salmo 8, 4-5.6-7.8-9
(R. 2ab ou Ef 5, 14)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Como é admirável o vosso nome em toda a terra,
Senhor, nosso Deus!
Ou: Desperta, tu que dormes;
levanta-te do meio dos mortos
e brilhará sobre ti a luz de Cristo.
Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e
as estrelas que lá colocastes,
Que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?
Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:
Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.
LEITURA I – 5

Jos 24, 1-2a.15-17.18b-25a

«Queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus»

Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias,
Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém.
Convocou os anciãos de Israel,
os chefes, os juízes e os magistrados,
que se apresentaram diante de Deus.
Josué disse então a todo o povo:
«Se não vos agrada servir o Senhor,
escolhei hoje a quem quereis servir:
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se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio,
se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais.
Eu e a minha família serviremos o Senhor».
Mas o povo respondeu:
«Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses;
porque o Senhor é o nosso Deus,
que nos fez sair, a nós e a nossos pais,
da terra do Egipto, da casa da escravidão.
Foi Ele que, diante dos nossos olhos,
realizou tão grandes prodígios
e nos protegeu durante o caminho que percorremos
entre os povos por onde passámos.
Também nós queremos servir o Senhor,
porque Ele é o nosso Deus».
Então Josué disse ao povo:
«Vós não podereis servir o Senhor,
porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso,
que não suportará as vossas transgressões e os vossos pecados.
Se abandonardes o Senhor para servir deuses estranhos,
Ele voltar-Se-á contra vós
e, depois de ter sido o vosso benfeitor,
vos fará mal e vos exterminará».
O povo respondeu a Josué:
«Não. Nós queremos servir o Senhor».
E Josué disse ao povo:
«Sois testemunhas contra vós mesmos
de que escolhestes servir o Senhor».
Eles responderam: «Somos testemunhas».
Josué acrescentou:
«Então afastai do meio de vós os deuses estranhos
e voltai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel».
O povo respondeu a Josué:
«Serviremos o Senhor, nosso Deus,
e obedeceremos à sua voz».
E naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 41 (42), 2-3; 42 (43), 3.4
(R. 41, 3a)

Refrão: A minha alma tem sede do Deus vivo.
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face de Deus?
Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário.
E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus.
LEITURA I – 6

2 Reis 5, 9-15a

«Naamã desceu e mergulhou sete vezes no Jordão,
e ficou limpo»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
Naamã, general dos exércitos do rei da Síria,
veio com os seus cavalos e o seu carro
e parou à porta de Eliseu.
Eliseu mandou-lhe dizer por um mensageiro:
«Vai banhar-te sete vezes no Jordão
e o teu corpo ficará limpo».
Naamã irritou-se e decidiu ir-se embora, dizendo:
«Eu pensava que ele mesmo viria ao meu encontro,
invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
colocaria a mão sobre a parte doente e me livraria da lepra.
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Não valem os rios de Damasco, o Abana e o Farfar,
mais do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu banhar-me neles para ficar limpo?».
Deu meia volta e partiu indignado.
Mas os servos aproximaram-se dele e disseram:
«Meu pai,
se o profeta te tivesse mandado uma coisa difícil,
não a terias feito?
Quanto mais, se ele te diz apenas:
‘Vai banhar-te e ficarás limpo’?».
Naamã desceu e mergulhou sete vezes no Jordão,
como lhe ordenara o homem de Deus.
A sua carne tornou-se como a de uma criança
e ficou limpo.
Voltou de novo, com todo o seu séquito,
à casa do homem de Deus,
entrou e apresentou-se, dizendo:
«Agora sei que não há Deus em toda a terra,
senão em Israel».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 50 (51), 3-4.8-9.12-13.14 e 17
(R. 12a)

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.
Amais a sinceridade de coração
e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma.
Aspergi-me com o hissope e ficarei puro,
lavai-me e ficarei mais branco do que a neve.
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Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca anunciará o vosso louvor.
LEITURA I – 7

Is 44, 1-3

«Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência»

Leitura do Livro de Isaías
Escuta, Jacob, meu servo, Israel, meu escolhido:
Eis o que diz o Senhor que te criou,
que te formou desde o seio materno e te socorre:
«Não temas, Jacob, meu servo, Israel, meu escolhido.
Eu derramarei água sobre a terra sequiosa
e rios sobre o solo ressequido;
derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade
e a minha bênção sobre a tua descendência».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

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

LEITURA I – 8

Jer 31, 31-34

«Gravarei a minha lei no seu coração»

Leitura do Livro de Jeremias
Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá
uma aliança nova.
Não será como a aliança que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egipto,
aliança que eles violaram,
embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor.
Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel,
naqueles dias, diz o Senhor:
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma
e gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Já não terão de se instruir uns aos outros,
nem de dizer cada um a seu irmão:
«Aprendei a conhecer o Senhor».
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Todos eles Me conhecerão,
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.
Porque vou perdoar os seus pecados
e não mais recordarei as suas faltas.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 31 (32), 1-2.5.11
(R. 1a ou 11a)

Refrão: Feliz o que foi absolvido do seu pecado.
Ou: Alegrai-vos, justos, e exultai no Senhor.
Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.
Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor;
exultai, vós todos os que sois rectos de coração.
LEITURA I – 9

Ez 36, 24-28

«Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Hei-de retirar-vos de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
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Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 50 (51), 3-4.8-9.12-13.14 e 17
(R. Ez 36, 26)

Refrão: Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.
Amais a sinceridade de coração
e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma.
Aspergi-me com o hissope e ficarei puro,
lavai-me e ficarei mais branco do que a neve.
Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca anunciará o vosso louvor.
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LEITURA I
No Tempo Pascal

LEITURA I – 1

Actos 2, 14a.36-40a.41-42

«Receba cada um de vós o Baptismo
em nome de Jesus Cristo»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel
que Deus fez Senhor e Messias
esse Jesus que vós crucificastes».
Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado
e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos:
«Que havemos de fazer, irmãos?».
Pedro respondeu-lhes:
«Convertei-vos
e receba cada um de vós o Baptismo
em nome de Jesus Cristo,
para vos serem perdoados os pecados.
Recebereis então o dom do Espírito Santo,
porque a promessa desse dom é para vós,
para os vossos filhos e para quantos, de longe,
ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus».
E com muitas outras palavras os persuadia e exortava.
Os que aceitaram as palavras de Pedro
receberam o Baptismo
e naquele dia juntaram-se aos discípulos
cerca de três mil pessoas.
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.6-7.8-9
(R. cf. 6a)

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

LEITURA I – 2

Actos 8, 26-38

«Ali está água. Que me impede de ser baptizado?»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
o Anjo do Senhor disse a Filipe:
«Levanta-te e dirige-te para o sul,
pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza».
Filipe partiu e dirigiu-se para lá.
Quando ia a caminho,
encontrou-se com um eunuco etíope,
que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia,
e administrador geral do seu tesouro.
Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus
e regressava ao seu país, sentado no seu carro,
a ler o livro do profeta Isaías.
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O Espírito de Deus disse a Filipe:
«Aproxima-te e acompanha esse carro».
Filipe aproximou-se do carro
e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe:
«Entendes, porventura, o que estás a ler?».
Ele respondeu:
«Como é que eu posso entender sem ninguém me explicar?».
Convidou então Filipe a subir para o carro
e a sentar-se junto dele.
A passagem da Escritura que ele ia a ler era a seguinte:
«Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi humilhado e não se lhe fez justiça.
Quem poderá falar da sua descendência?
Porque a sua vida desapareceu da terra».
O eunuco perguntou a Filipe:
«Diz-me, por favor: de quem é que o profeta está a falar?
De si próprio ou de outro?».
Então Filipe tomou a palavra
e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus.
Ao passar por um lugar onde havia água,
o eunuco exclamou:
«Ali está água. Que me impede de ser baptizado?».
Mandou parar o carro, desceram ambos à água
e Filipe baptizou-o.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 26 (27), 1.4.8b-9abc.13-14
(R. 1a ou Ef 5, 14)

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Ou: Desperta, tu que dormes;
levanta-te do meio dos mortos
e brilhará sobre ti a luz de Cristo.
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O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é 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.
A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.

LEITURA I – 3

Ap 19, 1.5-9a

«Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João,
ouvi como que a voz poderosa de uma grande multidão,
que dizia no Céu:
«Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus!».
E do trono saiu uma voz que dizia:
Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,
vós que O temeis, pequenos e grandes!».
Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão,
como o marulhar de águas caudalosas,
como o ribombar de fortes trovões.
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Diziam assim:
«Aleluia, porque reina o Senhor, nosso Deus omnipotente.
Alegremo-nos e exultemos e dêmos-Lhe glória,
porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro
e a sua Esposa está preparada:
foi-lhe concedido que vestisse linho fino e resplandecente».
Esse linho são as obras justas dos santos.
Disse o Anjo: «Escreve:
‘Felizes os convidados
para o banquete das núpcias do Cordeiro’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
							

Salmo 65 (66), l-3a.5-6ab.8-9.16-17
(R. l)

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
celebrai os seus louvores, dizei a Deus:
«Maravilhosas são as vossas obras».
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua acção pelos homens:
Mudou o mar em terra firme,
atravessaram o rio a pé enxuto.
Povos, bendizei ao nosso Deus,
fazei ressoar os seus louvores.
Foi Ele quem conservou a nossa vida
e não deixou que os nossos pés vacilassem.
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi:
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Os meus lábios O invocaram
e a minha língua O louvou.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

Forma longa

Rom 6, 3-11

«Sepultados com Cristo pelo Baptismo na sua morte,
vivamos uma vida nova»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte.
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo
pela semelhança da sua morte,
também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição.
Bem sabemos que o nosso homem velho
foi crucificado com Cristo,
para que fosse destruído o corpo do pecado
e não mais fôssemos escravos dele.
Quem morreu, está livre do pecado.
Se morremos com Cristo,
acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer;
a morte já não tem domínio sobre Ele.
Porque na morte que sofreu,
Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre;
mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também,
considerai-vos mortos para o pecado
e vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

85

iniciação cristã fora da vigília pascal

LEITURA II – 1

Forma breve

Rom 6, 3-4.8-11

«Sepultados com Cristo pelo Baptismo na sua morte,
vivamos uma vida nova»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte.
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Se morremos com Cristo,
acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer;
a morte já não tem domínio sobre Ele.
Porque na morte que sofreu,
Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre;
mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também,
considerai-vos mortos para o pecado
e vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 2

Rom 8, 28-32.35.37-39

«Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
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Porque os que Ele de antemão conheceu,
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Que mais podemos dizer?
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de 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
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, Nosso Senhor.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

1 Cor 12, 12-13

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito
para constituirmos um só corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim sucede também em Cristo.
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Na verdade, todos nós
– judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito
para constituirmos um só corpo
e a todos nos foi dado a beber um só Espírito.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

Gal 3, 26-28

«Todos vós que fostes baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Todos vós sois filhos de Deus
pela fé em Jesus Cristo,
porque todos vós, que fostes baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre,
não há homem nem mulher;
todos vós sois um só em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 5

«Ele nos predestinou,
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.

Ef 1, 3-10.13-14
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Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue,
temos a redenção e a remissão dos pecados.
Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé
e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 6

Ef 4, 1-6

«Um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito
pelo vínculo da paz.
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Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 7

Col 3, 9b-17

«Revesti-vos do homem novo, como eleitos de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Despojai-vos do homem velho com as suas acções
e revesti-vos do homem novo,
que, para alcançar a verdadeira ciência,
se vai renovando à imagem do seu Criador.
Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso,
bárbaro ou cita, escravo ou livre;
o que há é Cristo,
que é tudo e está em todos.
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
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Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 8

Tito 3, 4-7

«Salvou-nos pelo baptismo
da regeneração e renovação do Espírito Santo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo a Tito
Caríssimo:
Ao manifestar-se a bondade de Deus nosso Salvador
e o seu amor para com os homens,
Ele salvou-nos,
não pelas obras justas que praticámos,
mas em virtude da sua misericórdia,
pelo baptismo da regeneração e renovação do Espírito Santo,
que Ele derramou abundantemente sobre nós,
por meio de Jesus Cristo nosso Salvador,
para que, justificados pela sua graça,
nos tornássemos, em esperança,
herdeiros da vida eterna.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 9

Hebr 10, 22-25

«Tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado na água pura»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Aproximemo-nos de coração sincero, na plenitude da fé,
tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado na água pura.
Conservemos firmemente a esperança que professamos,
pois Aquele que fez a promessa é fiel.
Velemos uns pelos outros,
para nos estimularmos à caridade e às boas obras,
sem abandonarmos a nossa assembleia,
como é costume de alguns,
mas exortando-nos mutuamente,
tanto mais quanto vedes que se aproxima
o dia do Senhor.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 10

1 Pedro 2, 4-5.9-10

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
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Vós sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.
Vós que outrora não éreis seu povo,
agora sois povo de Deus;
vós que outrora não tínheis encontrado misericórdia,
agora alcançastes misericórdia.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1

Col 3, 1

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. Refrão
Mt 16, 24-27

EVANGELHO

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus então aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
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Pois quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
há-de encontrá-la.
Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida?
Que poderá dar o homem em troca da sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai,
com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».
Palavra da salvação.

2
Ef 4, 5-6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Um só Senhor, uma só fé, um só baptismo,
um só Deus, nosso Pai.				
Refrão
EVANGELHO

Mt 28, 18-20

«Fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus aproximou-Se e disse aos onze discípulos:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.
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3
Jo 3, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.

Refrão
Mc 1, 9-11

EVANGELHO

«Foi baptizado por João no rio Jordão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi baptizado por João no rio Jordão.
Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele.
E dos céus ouviu-se uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da salvação.

4
Jo 14, 6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.
Refrão
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Mc 10, 13-16

EVANGELHO

«Quem não acolher o reino de Deus como uma criança não entrará nele»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
apresentaram a Jesus umas crianças
para que Ele lhes tocasse,
mas os discípulos afastavam-nas.
Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes:
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis:
dos que são como elas é o reino de Deus.
Em verdade vos digo:
Quem não acolher o reino de Deus como uma criança,
não entrará nele».
E, abraçando-as, começou a abençoá-las,
impondo as mãos sobre elas.
Palavra da salvação.

5
Mc 16, 15

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.		

Refrão
Mc 16, 15-16.19-20

EVANGELHO

«Quem acreditar e for baptizado será salvo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
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Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado».
Então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

6
cf. 2 Tim 1, 10

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Refrão

Lc 24, 44-53

EVANGELHO

«Havia de ser pregado em seu nome a todas as nações
o arrependimento e o perdão dos pecados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Foram estas as palavras que vos dirigi,
quando ainda estava convosco:
‘Tem de cumprir-se o que está escrito a meu respeito
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’».
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Abriu-lhes então o entendimento
para compreenderem as Escrituras
e disse-lhes:
«Está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois testemunhas disso.
Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai.
Por isso permanecei na cidade,
até que sejais revestidos com a força do alto».
Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia
e, erguendo as mãos, abençoou-os.
Enquanto os abençoava,
afastou-Se deles e foi elevado ao Céu.
Eles prostraram-se diante de Jesus,
e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria.
E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.
Palavra da salvação.

7

Jo 3, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.

		

Refrão
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Jo 1, 1-5.9-14.16-18

«Àqueles que acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus.
Tudo se fez por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida
e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas
e as trevas não a receberam.
O Verbo era a luz verdadeira,
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Estava no mundo
e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu.
Veio para o que era seu
e os seus não O receberam.
Mas, àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
Foi da sua plenitude que todos nós recebemos
graça sobre graça.
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A Deus, nunca ninguém O viu.
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,
é que O deu a conhecer.
Palavra da salvação.
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8
cf. 2 Tim 1, 10

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Refrão

Jo 1, 29-34

EVANGELHO

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro,
e exclamou:
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
É d’Ele que eu dizia:
‘Depois de mim vem um homem que passou à minha frente,
porque era antes de mim’.
Eu não O conhecia,
mas foi para Ele Se manifestar a Israel
que eu vim baptizar na água».
João deu este testemunho, dizendo:
«Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba
e permanecer sobre Ele.
Eu não O conhecia,
mas quem me enviou a baptizar na água é que me disse:
‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer
é que baptiza no Espírito Santo’.
Ora eu vi e dou testemunho
de que Ele é o Filho de Deus».
Palavra da salvação.
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9
1 Pedro 2, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
para anunciar as maravilhas de Deus,
que vos chamou das trevas à sua luz admirável.
									
Refrão

Jo 3, 1-6

EVANGELHO

«Quem não nascer de novo
não pode entrar no reino de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Havia um fariseu chamado Nicodemos,
que era um dos principais entre os judeus.
Foi ter com Jesus de noite e disse-Lhe:
«Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre,
pois ninguém pode realizar os milagres que Tu fazes
se Deus não está com ele».
Jesus respondeu-lhe:
«Em verdade, em verdade te digo:
Quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus».
Disse-Lhe Nicodemos:
«Como pode um homem nascer, sendo já velho?
Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer?».
Jesus respondeu:
«Em verdade, em verdade te digo:
Quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne
e o que nasceu do Espírito é espírito.
Palavra da salvação.
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10
Jo 3, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.		

EVANGELHO

Refrão

Jo 3, 16-21

«Para que todo o homem que acredita n’Ele tenha a vida eterna»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus a Nicodemos:
«Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito,
para que todo o homem que acredita n’Ele
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por Ele.
Quem acredita n’Ele não é condenado,
mas quem não acredita já está condenado,
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus.
E a causa da condenação é esta:
a luz veio ao mundo
e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque eram más as suas obras.
Todo aquele que pratica más acções
odeia a luz e não se aproxima dela,
para que as suas obras não sejam denunciadas.
Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
para que as suas obras sejam manifestas,
pois são feitas em Deus.
Palavra da salvação.
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11
Jo 8, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

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

Refrão

Jo 12, 44-50

EVANGELHO

«Eu vim como luz do mundo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus disse em alta voz:
«Quem acredita em Mim
não é em Mim que acredita, mas n’Aquele que Me enviou;
e quem Me vê, vê Aquele que Me enviou.
Eu vim ao mundo como luz,
para que todo aquele que acredita em Mim
não fique nas trevas.
Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,
não sou Eu que o julgo,
porque não vim para julgar o mundo,
mas para o salvar.
Quem Me rejeita e não acolhe as minhas palavras
tem quem o julgue:
a palavra que anunciei o julgará no último dia.
Porque Eu não falei por Mim próprio:
o Pai, que Me enviou,
é que determinou o que havia de dizer e anunciar.
E Eu sei que o seu mandamento é vida eterna.
Portanto, as palavras que Eu digo,
digo-as como o Pai Mas disse a Mim».
Palavra da salvação.
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12
Jo 14, 6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.		
Refrão
EVANGELHO

Jo 15, 1-11

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira e vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos.
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Assim como o Pai Me amou,
também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa».
Palavra da salvação.

2
BAPTISMO DAS CRIANÇAS
LEITURA I
LEITURA I – 1

Ex 17, 3-7

«Dá-nos água para beber» (Ex 17, 2)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
o povo israelita, atormentado pela sede,
começou a altercar com Moisés, dizendo:
«Porque nos tiraste do Egipto?
Para nos deixares morrer à sede,
a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?».
Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo:
«Que hei-de fazer a este povo?
Pouco falta para me apedrejarem».
O Senhor respondeu a Moisés:
«Passa para a frente do povo
e leva contigo alguns anciãos de Israel.
Toma na mão a vara com que fustigaste o Rio
e põe-te a caminho.
Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb.
Baterás no rochedo e dele sairá água;
então o povo poderá beber».
Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel.
E chamou àquele lugar Massa e Meriba,
por causa da altercação dos filhos de Israel
e por terem tentado o Senhor, ao dizerem:
«O Senhor está ou não no meio de nós?».
Palavra do Senhor.
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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.
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 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.
LEITURA I

– 2

Ez 36, 24-28

«Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Retirar-vos-ei de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
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Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.6-7.8-9.14-15.16-17
(R. cf. 6a ou 9a)

Refrão: Voltai-vos para o Senhor e sereis iluminados.
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Guarda do mal a tua língua
e da mentira os teus lábios.
Evita o mal e faz o bem,
procura a paz e segue os seus passos.
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Os olhos do Senhor estão voltados para os justos
e os seus ouvidos atentos aos seus rogos.
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.

LEITURA I – 3

Ez 47, 1-9.12

«Vi a água sair do templo
e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos»
(MR, antífona para a aspersão da água no Tempo Pascal)

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.
Depois saiu na direcção do Oriente com uma corda na mão;
mediu mil côvados e mandou-me atravessar:
a água chegava-me aos tornozelos.
Mediu outros mil côvados e mandou-me atravessar:
a água chegava-me aos joelhos.
Mediu ainda mil côvados e mandou-me atravessar:
a água chegava-me à cintura.
Por fim, mediu mais mil côvados:
era uma torrente que eu não podia atravessar.
As águas tinham aumentado até se perder o pé,
formando um rio impossível de transpor.
Disse-me então o Anjo:
«Viste, filho do homem?».
E fez-me voltar para a margem da torrente.
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Quando cheguei,
vi nas margens da torrente uma grande quantidade de árvores,
de um e outro lado.
O Anjo disse-me:
«Esta água corre para a região oriental,
desce até Arabá e entra no mar,
para que as suas águas se tornem salubres.
Em toda a parte aonde chegar esta torrente,
todo o ser vivo que nela se move terá novo alento
e o peixe será muito abundante.
Porque aonde esta água chegar,
tornar-se-ão sãs as outras águas
e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente.
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 26 (27), 1.4.8b-9abc.13-14
(R.1a ou Ef 5, 14)

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Ou: Desperta, tu que dormes;
levanta-te do meio dos mortos
e brilhará sobre ti a luz de Cristo.
O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?
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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.
A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.
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
LEITURA II – 1

«Sepultados com Cristo pelo Baptismo na sua morte,
vivamos uma vida nova»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte.
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo
pela semelhança da sua morte,
também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição.
Palavra do Senhor.

Rom 6, 3-5
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LEITURA II – 2

Rom 8, 28-32

«Conformes à imagem de seu Filho»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu,
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Que mais podemos dizer?
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

1 Cor 12, 12-13

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito
para constituirmos um só corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim sucede também em Cristo.
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Na verdade, todos nós
__
judeus e gregos, escravos e homens livres __
fomos baptizados num só Espírito
para constituirmos um só corpo
e a todos nos foi dado a beber um só Espírito.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 4

Gal 3, 26-28

«Todos vós que fostes baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Todos vós sois filhos de Deus
pela fé em Jesus Cristo,
porque todos vós, que fostes baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre,
não há homem nem mulher;
todos vós sois um só em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 5

«Um só Corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito
pelo vínculo da paz.

Ef 4, 1-6
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Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 6

1 Pedro 2, 4-5.9-10

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Vós sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.
Vós que outrora não éreis seu povo,
agora sois povo de Deus;
vós que outrora não tínheis encontrado misericórdia,
agora alcançastes misericórdia.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1
Jo 14, 6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.		
Refrão

Mt 22, 35-40

EVANGELHO

«Este é o maior e o primeiro mandamento»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
um dos fariseus, que era doutor da Lei,
perguntou a Jesus, para O experimentar:
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?».
Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu espírito’.
Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Nestes dois mandamentos se resumem
toda a Lei e os Profetas».
Palavra da salvação.
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2
Ef 4, 5-6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Um só Senhor, uma só fé, um só baptismo,
um só Deus, nosso Pai.			
Refrão
Mt 28, 18-20

EVANGELHO

«Fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus aproximou-Se e disse aos onze discípulos:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.

3
Acf. 2 Tim 1, 10

ALELUI

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho.
								
Refrão
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Mc 1, 9-11

EVANGELHO

«Foi baptizado por João no rio Jordão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi baptizado por João no rio Jordão.
Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele.
E dos céus ouviu-se uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da salvação.

4
Mt 11, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
			
						
Refrão
Mc 10, 13-16

EVANGELHO

«Deixai vir a Mim as criancinhas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
apresentaram a Jesus umas crianças
para que Ele lhes tocasse,
mas os discípulos afastavam-nas.
Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes:
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis:
dos que são como elas é o reino de Deus.
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Em verdade vos digo:
Quem não acolher o reino de Deus como uma criança,
não entrará nele».
E, abraçando-as, começou a abençoá-las,
impondo as mãos sobre elas.
Palavra da salvação.

5
Jo 8, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

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

Forma longa

Refrão
Mc 12, 28b-34

«Escuta, Israel:
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?».
Jesus respondeu:
«O primeiro é este:
‘Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes».
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Disse-Lhe o escriba:
«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes:
Deus é único e não há outro além d’Ele.
Amá-l’O com todo o coração,
com toda a inteligência e com todas as forças,
e amar o próximo como a si mesmo,
vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios».
Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente,
Jesus disse-lhe:
«Não estás longe do reino de Deus».
E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.
Palavra da salvação.

EVANGELHO

Forma breve

Mc 12, 28b-31

«Escuta, Israel:
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?».
Jesus respondeu:
«O primeiro é este:
‘Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes».
Palavra da salvação.
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6
1 Pedro 2, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
para anunciar as maravilhas de Deus,
que vos chamou das trevas à sua luz admirável.
Refrão
EVANGELHO

Jo 3, 1-6

«Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Havia um fariseu chamado Nicodemos,
que era um dos principais entre os judeus.
Foi ter com Jesus de noite e disse-Lhe:
«Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre,
pois ninguém pode realizar os milagres que Tu fazes
se Deus não está com ele».
Jesus respondeu-lhe:
«Em verdade, em verdade te digo:
Quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus».
Disse-Lhe Nicodemos:
«Como pode um homem nascer, sendo já velho?
Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer?».
Jesus respondeu:
«Em verdade, em verdade te digo:
Quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne
e o que nasceu do Espírito é espírito».
Palavra da salvação.
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7
Jo 8, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

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

Refrão

Jo 4, 5-14

EVANGELHO

«A fonte da água que jorra para a vida eterna»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar,
junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José,
onde estava o poço de Jacob.
Jesus, cansado da caminhada, sentou-Se à beira do poço.
Era por volta do meio-dia.
Veio uma mulher da Samaria para tirar água.
Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de beber».
Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos.
Respondeu-Lhe a samaritana:
«Como é que Tu, sendo judeu,
me pedes de beber, sendo eu samaritana?».
De facto, os judeus não se dão com os samaritanos.
Disse-lhe Jesus:
«Se conhecesses o dom de Deus
e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’,
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva».
Respondeu-Lhe a mulher:
«Senhor, Tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo:
donde Te vem a água viva?
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Serás Tu maior do que o nosso pai Jacob,
que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu,
com os seus filhos e os seus rebanhos?».
Disse-lhe Jesus:
«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que Eu lhe der
nunca mais terá sede:
a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente
que jorra para a vida eterna».
Palavra da salvação.

8
Jo 3, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho Unigénito:
quem acredita n’Ele tem a vida eterna.

Refrão
Jo 6, 44-47

EVANGELHO

«Quem acredita tem a vida eterna»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Ninguém pode vir a Mim,
se o Pai, que Me enviou, não o trouxer;
e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.
Está escrito no livro dos Profetas:
‘Serão todos instruídos por Deus’.
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Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino
vem a Mim.
Não porque alguém tenha visto o Pai;
só Aquele que vem de junto de Deus viu o Pai.
Em verdade, em verdade vos digo:
Quem acredita tem a vida eterna».
Palavra da salvação.

9
Jo 8, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
quem Me segue terá a luz da vida.
Refrão
Jo 7, 37b-39a

EVANGELHO

«Correrão rios de água viva»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus exclamou:
«Se alguém tem sede, venha a Mim e beba:
do coração daquele que acredita em Mim
correrão rios de água viva».
Referia-se ao Espírito que haviam de receber
os que acreditassem em Jesus.
Palavra da salvação.
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10
Jo 8, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

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

Jo 9, 1-7

EVANGELHO

«Ele foi, lavou-se e ficou a ver»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença.
Os discípulos perguntaram-Lhe:
«Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego?
Ele ou os seus pais?».
Jesus respondeu-lhes:
«Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais;
mas aconteceu assim
para se manifestarem nele as obras de Deus.
É preciso trabalhar, enquanto é dia,
nas obras d’Aquele que Me enviou.
Vai chegar a noite, em que ninguém pode trabalhar.
Enquanto Eu estou no mundo, sou a luz do mundo».
Dito isto, cuspiu em terra,
fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego.
Depois disse-lhe:
«Vai lavar-te à piscina de Siloé».
– Siloé quer dizer «Enviado» –.
Ele foi, lavou-se e ficou a ver.
Palavra da salvação.
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11
1 Pedro 2, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
para anunciar as maravilhas de Deus,
que vos chamou das trevas à sua luz admirável.
Refrão

EVANGELHO

Jo 15, 1-11

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
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A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos.
Assim como o Pai Me amou,
também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa».
Palavra da salvação.

12
cf. 2 Tim 1, 10

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho.
						
Refrão
Jo 19, 31-35

EVANGELHO

«Trespassou-Lhe o lado e saiu sangue e água»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Por ser a Preparação da Páscoa,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado
– era um grande dia aquele sábado –
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
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Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Palavra da salvação.

3
ADMISSÃO DOS QUE JÁ FORAM
VALIDAMENTE BAPTIZADOS
À PLENA COMUNHÃO DA IGREJA

As leituras, salmos responsoriais e versículos antes do Evangelho podem-se tomar, no todo ou em parte, da Missa do dia, ou da Missa pela unidade dos
cristãos (adiante, pp. 633, ou da Missa da Iniciação Cristã (atrás, pp. 65), ou as seguintes:

LEITURA I
LEITURA I – 1

Rom 8, 28-39

«Predestinou-nos para sermos conformes à imagem do seu Filho»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu,
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Que mais podemos dizer?
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
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Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e 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?
Assim está escrito:
«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados como ovelhas para o matadouro».
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de 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
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 26 (27), 1.4.8b-9abc.13-14
(R. 1a ou Ef 5, 14)

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Ou: Desperta, tu que dormes;
levanta-te do meio dos mortos
e brilhará sobre ti a luz de Cristo.
O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?
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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.
A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.

LEITURA I – 2

1 Cor 12, 31 __ 13, 13

«A caridade não acaba nunca»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados.
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver caridade,
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu possua a plenitude da fé,
a ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou.
Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver caridade, de nada me aproveita.
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A caridade é paciente, a caridade é benigna;
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa;
não é inconveniente, não procura o próprio interesse;
não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça,
mas alegra-se com a verdade;
tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.
O dom da profecia acabará,
o dom das línguas há-de cessar,
a ciência desaparecerá;
mas a caridade não acaba nunca.
De maneira imperfeita conhecemos,
de maneira imperfeita profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança,
sentia como criança e pensava como criança.
Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil.
Agora vemos como num espelho e de maneira confusa,
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de maneira imperfeita;
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 41 (42), 2-3; 42 (43), 3.4
(R. 41, 3a)

Refrão: A minha alma tem sede do Deus vivo.
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face de Deus?
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Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário.
E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus.

LEITURA I – 3

Ef 1, 3-14

«Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, na caridade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da sua graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue,
temos a redenção e a remissão dos pecados.
Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
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Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé
e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 60 (61), 2-3a.3bc-4.5-6.9
(R. 4a)

Refrão: Sois o meu refúgio, Senhor.
Ouvi, ó Deus, o meu clamor,
atendei a minha oração.
Dos confins da terra por Vós clamo.
Quando me desfalece o coração,
levai-me para um rochedo distante:
Vós sois o meu refúgio,
uma torre forte contra o inimigo.
Possa eu habitar sempre no vosso tabernáculo
e abrigar-me à sombra das vossas asas.
Porque Vós, ó Deus, atendestes os meus votos
e me destes a herança dos que temem o vosso nome.
Então cantarei o vosso nome eternamente
e cumprirei todos os dias os meus votos.
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LEITURA I – 4

Ef 4, 1-7.11-13

«Um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo,
um só Deus e Pai de todos»

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

Salmo 120 (121), 1-2.3-4.5-6.7-8
(R. cf. 2)

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Levanto os meus olhos para os montes:
donde me virá o auxílio?
O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Não permitirá que vacilem os teus passos,
não dormirá Aquele que te guarda.
Não há-de dormir nem adormecer
Aquele que guarda Israel.
O Senhor é quem te guarda,
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal durante o dia,
nem a lua durante a noite.
O Senhor te defende de todo o mal,
o Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais e quando vens,
agora e para sempre.

LEITURA I – 5

Filip 4, 4-8

«Tudo o que é justo e puro,
é o que deveis ter no pensamento»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Alegrai-vos sempre no Senhor.
Novamente vos digo: alegrai-vos.
Seja de todos conhecida a vossa bondade.
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O Senhor está próximo.
Não vos inquieteis com coisa alguma;
mas em todas as circunstâncias,
apresentai os vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e acções de graças.
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus.
Quanto ao resto, irmãos,
tudo o que é verdadeiro e nobre,
tudo o que é justo e puro,
tudo o que é amável e de boa reputação,
tudo o que é virtude e digno de louvor
é o que deveis ter no pensamento.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 64 (65), 2-3a.3b-4.5.6 (R. cf. 2a)

Refrão: A Vós, meu Deus, louvor e glória em Sião.
A Vós, ó Deus, é devido o louvor em Sião,
a Vós se cumprem os votos em Jerusalém,
a Vós que atendeis as preces.
A Vós acorre o homem por causa da sua iniquidade:
oprime-nos o peso das nossas faltas
e Vós no-las perdoais, Senhor.
Feliz daquele que escolheis e chamais
para habitar em vossos átrios.
Seremos saciados dos bens da vossa casa,
da santidade do vosso tabernáculo.
Vós nos ouvis com prodígios de justiça,
ó Deus, nosso Salvador,
esperança dos confins da terra e dos mares distantes.
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LEITURA I – 6

1 Tes 5, 16-24

«Todo o vosso ser __ espírito, alma e corpo __
se conserve para a vinda do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Vivei sempre alegres, orai sem cessar,
dai graças em todas as circunstâncias,
pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus.
Não apagueis o Espírito,
não desprezeis os dons proféticos;
mas avaliai tudo, conservando o que for bom.
Afastai-vos de toda a espécie de mal.
O Deus da paz vos santifique totalmente,
para que todo o vosso ser – espírito, alma e corpo –
se conserve irrepreensível
para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.
É fiel Aquele que vos chama
e cumprirá as suas promessas.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

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

EVANGELHO

Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Mt 5, 12a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Exultai e alegrai-vos,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa.
							
Refrão
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Mt 5, 2-12a

EVANGELHO

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus começou a ensinar os seus discípulos, 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
Mt 5, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
						
Refrão

Mt 5, 13-16

EVANGELHO

«Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade
situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.
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3
Mt 11, 29ab

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor,
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração. Refrão
Mt 11, 25-30

EVANGELHO

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
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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4
Jo 3, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que entregou o seu Filho Unigénito;
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. Refrão
EVANGELHO

Jo 3, 16-21

«Para que todo o homem que acredita n’Ele tenha a vida eterna»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus a Nicodemos:
«Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito,
para que todo o homem que acredita n’Ele
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por Ele.
Quem acredita n’Ele não é condenado,
mas quem não acredita já está condenado,
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus.
E a causa da condenação é esta:
a luz veio ao mundo
e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque eram más as suas obras.
Todo aquele que pratica más acções
odeia a luz e não se aproxima dela,
para que as suas obras não sejam denunciadas.
Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
para que as suas obras sejam manifestas,
pois são feitas em Deus».
Palavra da salvação.
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5
Jo 14, 23

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
										
		
Refrão

EVANGELHO

Jo 14, 15-23.26-27

«Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito,
para estar sempre convosco:
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não O vê nem O conhece,
mas que vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós.
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós.
Daqui a pouco o mundo já não Me verá,
mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis.
Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai
e que vós estais em Mim e Eu em vós.
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,
esse realmente Me ama.
E quem Me ama será amado por meu Pai
e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».
Judas, não o Iscariotes, disse:
«Senhor, porque Te manifestarás a nós e não ao mundo?».
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Jesus respondeu:
«Quem Me ama guardará a minha palavra
e meu Pai o amará;
Nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada.
E o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração».
Palavra da salvação.

6
Jo 15, 4a.5b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós,
diz o Senhor.
Quem permanece em Mim dá fruto abundante.
								
Refrão
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Jo 15, 1-6

EVANGELHO

«Eu sou a videira e vós sois os ramos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira e vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem».
Palavra da salvação.

4
CONFIRMAÇÃO
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I – 1

Is 11, 1-4a

«Sobre ele repousará o espírito do Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
Naquele dia,
sairá um ramo do tronco de Jessé
e um rebento brotará das suas raízes.
Sobre ele repousará o espírito do Senhor:
espírito de sabedoria e de inteligência,
espírito de conselho e de fortaleza,
espírito de conhecimento e de temor de Deus.
Animado assim do temor de Deus,
não julgará segundo as aparências,
nem decidirá pelo que ouvir dizer.
Julgará os infelizes com justiça
e com sentenças rectas os humildes do povo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 103 (104), 1ab e 24.27-28.30-31.33-34
(R. 30)

Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra.
Ou: Mandai, Senhor o vosso Espírito,
e renovai a terra.
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Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
Tudo fizestes com sabedoria:
a terra está cheia das vossas criaturas.
Todos de Vós esperam
que lhes deis de comer a seu tempo.
Dais-lhes o alimento e eles o recolhem,
abris a mão e enchem-se de bens.
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra.
Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
entoarei hinos a Deus enquanto existir.
Grato Lhe seja o meu canto
e eu terei alegria no Senhor.
LEITURA I – 2

Is 42, 1-3

«Sobre o meu servo fiz repousar o meu espírito»

Leitura do Livro de Isaías
Assim fala o Senhor:
«Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito,
para que leve a justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz,
nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega:
mas proclamará fielmente a justiça».
Palavra do Senhor.
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Salmo 144 (145), 2-3.4-5.8-9.10-11.15-16
(R. cf. 1b)

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.
O Senhor é grande e digno de louvor,
insondável é a sua grandeza.
Uma geração anuncia à outra as vossas obras
e todas proclamam o vosso poder.
Falam do esplendor da vossa majestade
e anunciam as vossas maravilhas.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
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.
Todos têm os olhos postos em Vós
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.
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LEITURA I – 3

Is 61, 1-3a.6a.8b-9

«O Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres
e a levar-lhes o óleo da alegria»

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou
a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos
e a liberdade aos prisioneiros,
a proclamar o ano da graça do Senhor
e o dia da acção justiceira do nosso Deus;
a consolar todos os aflitos,
a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do trajo de luto,
cânticos de louvor em vez de um espírito abatido.
Vós sereis chamados «Sacerdotes do Senhor»
e tereis o nome de «Ministros do nosso Deus».
– Eu lhes darei fielmente a recompensa
e firmarei com eles uma aliança eterna –.
A sua linhagem será conhecida entre os povos
e a sua descendência no meio das nações.
Quantos os virem terão de os reconhecer
como linhagem que o Senhor abençoou.
Palavra do Senhor.
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Salmo 21 (22), 23-24.26-27.28.31-32
(R. 23a ou Jo 15, 26-27)

Refrão: Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos.
Ou: Quando vier o Espírito Santo,
dareis testemunho de Mim.
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Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.
Ele é o meu louvor no meio da assembleia,
cumprirei a minha promessa
na presença dos que O temem.
Os pobres hão-de comer e serão saciados,
louvarão o Senhor os que O procuram:
«Vivam para sempre os seus corações».
Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele
todos os confins da terra;
e diante d’Ele virão prostrar-se
todas as famílias das nações.
Há-de servi-l’O a minha descendência.
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir:
«Eis o que fez o Senhor».
LEITURA I – 4

Ez 36, 24-28

«Infundirei em vós um espírito novo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Retirar-vos-ei de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.

150

missas Rituais

Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.
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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.
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 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 I – 5

Joel 2, 23a.26 – 3, 1-3a

«Sobre os meus servos e servas,
naqueles dias derramarei o meu Espírito»

Leitura da Profecia de Joel
Eis o que diz o Senhor:
«Filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus.
Comereis até à saciedade
e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus,
que por vós fez maravilhas.
O meu povo jamais será confundido.
Sabereis que Eu estou no meio de Israel,
que sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro.
O meu povo jamais será confundido.
Depois disto, derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo:
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos anciãos terão sonhos
e os vossos jovens terão visões;
até sobre os meus servos e servas,
naqueles dias derramarei o meu Espírito.
Realizarei prodígios no céu e na terra».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 103 (104), 1ab e 24.27-28.30-31.33-34
(R. 30)

Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra.
Ou: Mandai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a terra.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
Tudo fizestes com sabedoria:
a terra está cheia das vossas criaturas.
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Todos de Vós esperam
que lhes deis de comer a seu tempo.
Dais-lhes o alimento e eles o recolhem,
abris a mão e enchem-se de bens.
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra.
Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
entoarei hinos a Deus enquanto existir.
Grato Lhe seja o meu canto
e eu terei alegria no Senhor.
Ou

(em vez do salmo anterior)

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.9-10a.11-12
(R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povos
as maravilhas do Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».
Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém;
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores da floresta.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I – 1

Actos 1, 3-8

«Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Jesus, depois da sua paixão,
apresentou-Se vivo e com muitas provas aos seus Apóstolos,
aparecendo-lhes durante quarenta dias
e falando-lhes do reino de Deus.
Um dia em que estava com eles à mesa,
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai,
«da qual – disse Ele – Me ouvistes falar.
Na verdade, João baptizou com água;
vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo,
dentro de poucos dias».
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar:
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?».
Ele respondeu-lhes:
«Não vos compete saber os tempos ou os momentos
que o Pai determinou com a sua autoridade;
mas recebereis a força do Espírito Santo,
que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas
em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria
e até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.
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Salmo 103 (104), 1ab e 24.27-28.30-31.33-34
(R. 30)

Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
Tudo fizestes com sabedoria:
a terra está cheia das vossas criaturas.
Todos de Vós esperam
que lhes deis de comer a seu tempo.
Dais-lhes o alimento e eles o recolhem,
abris a mão e enchem-se de bens.
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra.
Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
entoarei hinos a Deus enquanto existir.
Grato Lhe seja o meu canto
e eu terei alegria no Senhor.

LEITURA I – 2

Actos 2, 1-6.14.22b-23.32-33

«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes,
os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu,
um rumor semelhante a forte rajada de vento,
que encheu toda a casa onde se encontravam.

confirmação

Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo,
que se iam dividindo,
e poisou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem.
Residiam em Jerusalém judeus piedosos,
procedentes de todas as nações que há debaixo do céu.
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se
e ficou muito admirada,
pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua.
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Homens da Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém,
compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras:
Jesus de Nazaré
foi um homem acreditado por Deus junto de vós
com milagres, prodígios e sinais,
que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio,
como sabeis.
Depois de entregue,
segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus,
vós destes-Lhe a morte,
cravando-O na cruz pela mão de gente perversa.
Foi este Jesus que Deus ressuscitou
e disso todos nós somos testemunhas.
Tendo sido exaltado pelo poder de Deus,
recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo,
que Ele derramou, como vedes e ouvis».
Palavra do Senhor.
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Salmo 116 (117), 1.2
(R. Actos 1, 8)
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Refrão: Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra.
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.

LEITURA I – 3

Actos 8, 1.4.14-17

«Impunham as mãos sobre eles
e eles recebiam o Espírito Santo»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
levantou-se uma grande perseguição
contra a Igreja de Jerusalém
e todos, à excepção dos Apóstolos,
se dispersaram pelas terras da Judeia e da Samaria.
Os irmãos dispersos andaram de terra em terra,
a anunciar a palavra do Evangelho.
Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém
ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus,
enviaram-lhes Pedro e João.
Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos,
para que recebessem o Espírito Santo,
que ainda não tinha descido sobre eles;
só estavam baptizados em nome do Senhor Jesus.
Então impunham-lhes as mãos
e eles recebiam o Espírito Santo.
Palavra do Senhor.
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Salmo 144 (145), 2-3.4-5.8-9.10-11.15-16
(R. cf. 1b)

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.
O Senhor é grande e digno de louvor,
insondável é a sua grandeza.
Uma geração anuncia à outra as vossas obras
e todas proclamam o vosso poder.
Falam do esplendor da vossa majestade
e anunciam as vossas maravilhas.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
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.
Todos têm os olhos postos em Vós
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.
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Actos 10, 1.33-34a.37-44

«O Espírito Santo desceu
sobre todos os que estavam a ouvir a sua palavra»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio,
centurião do regimento romano chamado ‘Itálico’.
Ele disse a Pedro:
«Mandei os meus enviados procurar-te
e foi bom teres vindo.
Agora estamos todos aqui na tua presença,
prontos para ouvir o que o Senhor te mandou dizer-nos».
Pedro tomou a palavra e disse:
«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém.
Eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz,
e Deus ressuscitou-O ao terceiro dia
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,
a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que Ele foi constituido por Deus
juiz dos vivos e dos mortos.
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho:
quem acredita n’Ele
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».
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Ainda Pedro falava,
quando o Espírito Santo desceu
sobre todos os que estavam a ouvir a sua palavra.
Palavra do Senhor.
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Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.9-10a.11-12
(R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povo
as maravilhas do Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei».
Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém;
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores da floresta.
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LEITURA I – 5

Actos 19, 1b-6a

«Recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé?»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
quando Paulo chegou a Éfeso,
encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes:
«Recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé?».
Eles responderam-lhe:
«Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo».
Paulo perguntou:
«Então, que baptismo recebestes?».
Eles responderam: «O baptismo de João».
Disse-lhes Paulo:
«João administrou um baptismo de penitência,
dizendo ao povo que acreditasse
n’Aquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus».
Depois de ouvirem estas palavras,
receberam o Baptismo em nome do Senhor Jesus.
Quando Paulo lhes impôs as mãos,
o Espírito Santo desceu sobre eles.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 116 (117), 1.2
(R. Actos 1, 8)

Refrão: Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra.
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.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

Rom 5, 1-2.5-8

«O amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Tendo sido justificados pela fé,
estamos em paz com Deus,
por Nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual temos acesso, na fé,
a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos,
apoiados na esperança da glória de Deus.
Ora, a esperança não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado.
Dificilmente alguém morre por um justo;
por um homem bom,
talvez alguém tivesse a coragem de morrer.
Mas Deus prova assim o seu amor para connosco:
Cristo morreu por nós,
quando éramos ainda pecadores.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Rom 8, 14-17

«O próprio Espírito dá testemunho, em união com o nosso espírito,
de que somos filhos de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus.
Vós não recebestes um espírito de escravidão
para recair no temor,
mas o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: «Abba! Pai!».
O próprio Espírito dá testemunho,
em união com o nosso espírito,
de que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, também somos herdeiros,
herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo;
se sofrermos com Ele,
também com Ele seremos glorificados.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

«O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inefáveis.

Rom 8, 26-27
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E Aquele que vê no íntimo dos corações
conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus
que o Espírito intercede pelos cristãos.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

1 Cor 12, 4-13

«Um só e o mesmo Espírito ,
distribuindo a cada um conforme Lhe agrada»

Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos
Coríntios
Irmãos:
Há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria,
a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito.
É um só e o mesmo Espírito
que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar;
a um dá o poder de fazer milagres,
a outro o de falar em nome de Deus;
a um dá o discernimento dos espíritos,
a outro o de falar diversas línguas,
a outro o dom de as interpretar.
Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agrada.
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Assim como o corpo é um só e tem muitos membros,
e todos os membros, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim também sucede com Cristo.
Na verdade, todos nós
– judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito,
para constituirmos um só Corpo.
E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 5

Gal 5, 16-17.22-23a.24-25

«Se vivemos pelo Espírito,
caminhemos também segundo o Espírito»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Deixai-vos conduzir pelo Espírito
e não satisfareis os desejos da carne.
Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito
e o espírito desejos contrários aos da carne;
são dois princípios antagónicos
e por isso não fazeis o que quereis.
São estes os frutos do Espírito:
caridade, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, temperança.
Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e apetites.
Se vivemos pelo Espírito,
caminhemos também segundo o Espírito.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 6

Ef 1, 3a.4a.13-19a

«Fostes marcados pelo Espírito Santo prometido»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que n’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé
e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus
e da vossa caridade para com todos os cristãos,
não cesso de dar graças por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações.
O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação
para O conhecerdes plenamente.
Ele ilumine os olhos do vosso coração,
para compreenderdes a esperança a que fostes chamados,
os tesouros de glória da sua herança entre os santos
e a incomensurável grandeza do seu poder
para nós os crentes.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 7

Ef 4, 1-6

«Um só Corpo, um só Espírito, um só Baptismo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.		

Refrão
Mt 5, 1-12a

EVANGELHO

«Deles é o reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, 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.
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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.
2
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde, Espírito Santo,
e iluminai-nos com o fulgor da vossa luz celeste.
									
Refrão
Mt 16, 24-27

EVANGELHO

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
há-de encontrá-la.
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Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida?
Que poderá dar o homem em troca da sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai,
com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».
Palavra da salvação.

3
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.		
EVANGELHO

«Foste fiel em coisas pequenas:
vem tomar parte na alegria do teu Senhor»

Refrão
Mt 25, 14-30

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo,
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
Mas, o que recebera um só talento
foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
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Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor:
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas,
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
‘Senhor, confiaste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor:
‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas,
confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
‘Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence’.
O senhor respondeu-lhe:
‘Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem,
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem,
até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes’».
Palavra da salvação.
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4
Ap 1, 5a.6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Jesus Cristo, Testemunha fiel
e Primogénito de entre os mortos,
fizestes de nós um reino de sacerdotes
para Deus, nosso Pai.				

Refrão
Mc 1, 9-11

EVANGELHO

«Viu o Espírito descer sobre Ele»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Sucedeu que, naqueles dias,
Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi baptizado por João no rio Jordão.
Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele.
E dos céus ouviu-se uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da salvação.

5

Jo 16, 13a; 14, 26d

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos ensinará toda a verdade
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.

Refrão
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Lc 4, 16-22a

EVANGELHO

«O Espírito do Senhor está sobre mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus foi a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume,
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro,
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres;
Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam da mensagem da graça
que saía da sua boca.
Palavra da salvação.
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6
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde, Espírito Santo,
e iluminai-nos com o fulgor da vossa luz celeste.
											
Refrão

EVANGELHO

Lc 8, 4-10a.11b-15

«A semente que caiu em boa terra
são aqueles que conservam a palavra e dão fruto pela sua perseverança»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
reuniu-se uma grande multidão,
que vinha ter com Jesus de todas as cidades,
e Ele falou-lhes por meio da seguinte parábola:
«O semeador saiu para semear a sua semente.
Quando semeava,
uma parte da semente caiu à beira do caminho:
foi calcada e as aves do céu comeram-na.
Outra parte caiu em terreno pedregoso:
depois de ter nascido, secou por falta de humidade.
Outra parte caiu entre espinhos:
os espinhos cresceram com ela e sufocaram-na.
Outra parte caiu em boa terra:
nasceu e deu fruto cem por um».
Dito isto, exclamou:
«Quem tem ouvidos para ouvir, oiça».
Os discípulos perguntaram a Jesus
o que significava aquela parábola
e Ele respondeu:
«É este o sentido da parábola:
A semente é a palavra de Deus.
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Os que estão à beira do caminho
são aqueles que ouvem,
mas depois vem o diabo tirar-lhes a palavra do coração,
para que não acreditem e se salvem.
Os que estão em terreno pedregoso
são aqueles que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria,
mas, como não têm raiz,
acreditam por algum tempo
e afastam-se quando chega a provação.
A semente que caiu entre espinhos
são aqueles que ouviram,
mas, sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida,
sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer.
A semente que caiu em boa terra
são aqueles que ouviram a palavra
com um coração nobre e generoso,
a conservam e dão fruto pela sua perseverança».
Palavra da salvação.

7
cf. Jo 14, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu pedirei ao Pai, que vos dará o Espírito Santo,
para estar convosco para sempre.
Refrão

175

confirmação

Lc 10, 21-24

EVANGELHO

«Eu Te bendigo, ó Pai,
porque revelaste estas palavras aos pequeninos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus exultou de alegria pela acção do Espírito Santo
e disse:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado.
Tudo Me foi entregue por meu Pai;
e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai,
nem o que é o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar».
Voltando-Se depois para os discípulos, disse-lhes:
«Felizes os olhos que vêem o que estais a ver,
porque Eu vos digo que muitos profetas e reis
quiseram ver o que vós vedes e não o viram
e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram».
Palavra da salvação.

8
Jo 16, 13a; 14, 26d

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos ensinará toda a verdade
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.

Refrão
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Jo 7, 37b-39

EVANGELHO

«Correrão rios de água viva»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus exclamou:
«Se alguém tem sede, venha a Mim e beba:
do coração daquele que acredita em Mim
correrão rios de água viva».
Referia-se ao Espírito que haviam de receber
os que acreditassem n’Ele.
O Espírito ainda não viera,
porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.
Palavra da salvação.

9
cf. Jo 14, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu pedirei ao Pai, que vos dará o Espírito Santo,
para estar convosco para sempre.
								
Refrão
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Jo 14, 15-17

EVANGELHO

«O Espírito da verdade estará convosco»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito,
para estar sempre convosco:
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não O vê nem O conhece,
mas que vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós».
Palavra da salvação.

10
Jo 15, 26b.27a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

O Espírito da verdade dará testemunho de Mim,
diz o Senhor,
e vós também dareis testemunho.
Refrão
Jo 14, 23-26

EVANGELHO

«O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quem Me ama guardará a minha palavra
e meu Pai o amará;
Nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada.
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Quem Me não ama não guarda a minha palavra.
Ora a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que Me enviou.
Disse-vos estas coisas, enquanto estava convosco.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse».
Palavra da salvação.

11
Jo 15, 26b.27a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

O Espírito da verdade dará testemunho de Mim,
diz o Senhor,
e vós também dareis testemunho.
Refrão

EVANGELHO

Jo 15, 18-21.26-27

«O Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de Mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o mundo vos odeia,
sabei que primeiro Me odiou a Mim.
Se fôsseis do mundo,
o mundo amaria o que era seu.
Mas porque não sois do mundo,
pois a minha escolha vos separou do mundo,
é por isso que o mundo vos odeia.
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Lembrai-vos das palavras que Eu vos disse:
‘O servo não é mais do que o seu senhor’.
Se Me perseguiram a Mim,
também vos perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra,
também guardarão a vossa.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem Aquele que Me enviou.
Quando vier o Paráclito,
que Eu vos enviarei de junto do Pai,
o Espírito da verdade, que procede do Pai,
Ele dará testemunho de Mim.
E vós também dareis testemunho,
porque estais comigo desde o princípio».
Palavra da salvação.

12
Jo 16, 13a; 14, 26d

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos ensinará toda a verdade
e vos recordará tudo o que Eu vos disse. Refrão
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Jo 16, 5-7.12-13a

EVANGELHO

«O Espírito da verdade vos guiará para a verdade plena»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Agora vou para Aquele que Me enviou
e nenhum de vós Me pergunta: ‘Para onde vais?’.
Mas por Eu vos ter dito estas coisas,
o vosso coração encheu-se de tristeza.
No entanto, Eu digo-vos a verdade:
É do vosso interesse que Eu vá.
Se Eu não for, o Paráclito não virá a vós;
mas se Eu for, Eu vo-l’O enviarei.
Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,
mas não as podeis compreender agora.
Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena».
Palavra da salvação.

5
PRIMEIRA COMUNHÃO DAS CRIANÇAS
As leituras podem tomar-se, no todo ou em parte, da Missa do dia, ou da Missa para
a Iniciação Cristã (atrás, pp. 65, ou da Missa votiva da Santíssima Eucaristia (adiante,
pp. 962).

SAGRADAS ORDENS
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Para os diáconos

Num 3, 5-9

«Põe à disposição do sacerdote Aarão a tribo de Levi,
para ficar ao seu serviço»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
o Senhor falou a Moisés, dizendo:
«Chama a tribo de Levi
e põe-na à disposição do sacerdote Aarão,
para ficar ao seu serviço.
Os levitas ficarão ao serviço de Aarão e de toda a comunidade,
diante da Tenda da Reunião, nas tarefas do Tabernáculo.
Terão o encargo de cuidar de todas as alfaias da Tenda da Reunião
e de tudo o que diz respeito aos filhos de Israel,
para garantir o serviço no Tabernáculo.
Confiarás os levitas a Aarão e a seus filhos,
para lhes serem consagrados entre os filhos de Israel».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 83 (84), 3.4.5 e 10.11
(R. 5a)

Refrão: Felizes os que moram na vossa casa, Senhor.
A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.
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Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.
Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.

LEITURA I – 2

Para os presbíteros

Num 11, 11b-12.14-17.24-25a

«Tomarei do Espírito que está sobre ti,
a fim de que tenham contigo as responsabilidades do povo»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
Moisés disse ao Senhor:
«Porque me destes o encargo de todo este povo?
Porventura fui eu que concebi todo este povo?
Fui eu que o dei à luz, para que me digais:
‘Toma este povo nos braços,
como a ama leva a criança ao colo,
e leva-o para a terra que Eu jurei dar a seus pais’?
Não posso sozinho ter o encargo de todo este povo:
é excessivamente pesado para mim.
Se quereis tratar-me desta forma, dai-me antes a morte.
Se encontrei graça a vossos olhos,
que eu não veja mais esta desventura!».

183

sagradas ordens

Então o Senhor disse a Moisés:
«Reúne setenta anciãos de Israel,
que conheces como anciãos e magistrados do povo.
Leva-mos à Tenda da Reunião,
onde se apresentarão contigo.
Eu descerei e ali falarei contigo;
tomarei do Espírito que está sobre ti
e o farei poisar também sobre eles,
a fim de que tenham contigo as responsabilidades do povo
e não estejas sozinho neste encargo».
Moisés saiu e comunicou ao povo as palavras do Senhor.
Depois reuniu setenta anciãos do povo
e colocou-os junto da Tenda da Reunião.
Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés.
Tomou do Espírito que estava sobre ele
e fê-lo poisar sobre os setenta anciãos do povo.
Logo que o Espírito poisou sobre eles,
começaram a profetizar.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 99 (100), 2.3.4.5
(R. Jo 15, 14)

Refrão: Vós sereis meus amigos,
se fizerdes o que vos mando, diz o Senhor.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
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Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.
Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.

LEITURA I – 3

Para os bispos e os presbíteros

«O Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos infelizes
e dar-lhes o óleo da alegria»

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou
a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos
e a liberdade aos prisioneiros,
a proclamar o ano da graça do Senhor
e o dia da acção justiceira do nosso Deus;
a consolar todos os aflitos,
a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do trajo de luto,
cânticos de louvor em vez de um espírito abatido.
Palavra do Senhor.

Is 61, 1-3a
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 88 (89), 21-22.2 e .27
(R. cf. 2a)

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia.
«Encontrei David, meu servo,
ungi-o com o 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 meu Pai,
meu Deus, meu Salvador’».

LEITURA I – 4

Jer 1, 4-9

«Irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar,
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar – diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca».
Palavra do Senhor.
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Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.10
(R. Mt 28, 19)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Ide por todo o mundo – Aleluia,
e ensinai todos os povos – Aleluia.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.
Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei»,
sustenta o mundo e ele não vacila,
governa os povos com equidade.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Para os diáconos

Actos 6, 1-7b

«Escolheram sete homens cheios do Espírito Santo ...»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
aumentando o número dos discípulos,
os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus,
porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas.
Então os Doze convocaram a assembleia dos discípulos
e disseram:
«Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus,
para servirmos às mesas.
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Escolhei entre vós, irmãos,
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
para lhes confiarmos esse cargo.
Quanto a nós, vamos dedicar-nos
à oração e ao ministério da palavra».
A proposta agradou a toda a assembleia;
e escolheram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos aos Apóstolos
e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles.
A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais
e o número dos discípulos
aumentava consideravelmente em Jerusalém.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 (116), 12-13.17-18
(R. cf. 1 Cor 10, 16)

Refrão: O cálice de bênção é comunhão do Sangue de Cristo.
Ou: Aleluia.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.
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LEITURA I – 2

Para os diáconos

Actos 8, 26-40

«A partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
o Anjo do Senhor disse a Filipe:
«Levanta-te e dirige-te para o sul,
pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza».
Filipe partiu e dirigiu-se para lá.
Quando ia a caminho,
encontrou-se com um eunuco etíope,
que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia,
e administrador geral do seu tesouro.
Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus
e regressava ao seu país, sentado no seu carro,
a ler o livro do profeta Isaías.
O Espírito de Deus disse a Filipe:
«Aproxima-te e acompanha esse carro».
Filipe aproximou-se do carro
e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe:
«Entendes, porventura, o que estás a ler?».
Ele respondeu:
«Como é que eu posso entender sem ninguém me explicar?».
Convidou então Filipe a subir para o carro
e a sentar-se junto dele.
A passagem da Escritura que ele ia a ler era a seguinte:
«Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi humilhado e não se lhe fez justiça.
Quem poderá falar da sua descendência?
Porque a sua vida desapareceu da terra».
O eunuco perguntou a Filipe:
«Diz-me, por favor:
de quem é que o profeta está a falar?
De si próprio ou de outro?».
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Então Filipe tomou a palavra
e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus.
Ao passar por um lugar onde havia água,
o eunuco exclamou:
«Ali está água. Que me impede de ser baptizado?».
Mandou parar o carro, desceram ambos à água
e Filipe baptizou-o.
Quando saíram da água,
o Espírito do Senhor arrebatou Filipe
e o eunuco deixou de o ver.
Mas continuou o seu caminho cheio de alegria.
Filipe encontrou-se em Azoto
e foi anunciando a boa nova a todas as cidades por onde passava,
até que chegou a Cesareia.
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.
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 meu cálice transborda.
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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.

LEITURA I – 3

Actos 10, 37-43

«Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém;
e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz.
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,
a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos.
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho:
quem acredita n’Ele
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: Ide por todo o mundo
e anunciai 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.

LEITURA I – 4 Para os bispos e os presbíteros

Actos 20, 17-18a.28-32.36

«Tende cuidado convosco e com todo o rebanho,
do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes,
para apascentardes a Igreja de Deus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
estando Paulo em Mileto,
mandou a Éfeso chamar os anciãos da Igreja.
Quando chegaram junto dele, disse-lhes:
«Tende cuidado convosco e com todo o rebanho,
do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes
para apascentardes a Igreja de Deus,
que Ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho.
Eu sei que, depois da minha partida,
se hão-de introduzir entre vós lobos devoradores
que não pouparão o rebanho.
De entre vós mesmos
se hão-de erguer homens com palavras perversas,
para arrastarem os discípulos atrás de si.
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Por isso, sede vigilantes
e lembrai-vos que, durante três anos, noite e dia,
não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós.
Agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça,
que tem o poder de construir o edifício
e conceder a herança a todos os santificados».
Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 109 (110), 1.2.3.4
(R. cf. 4bc)

Refrão: Jesus Cristo, Nosso Senhor,
eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedec,
ofereceu pão e vinho.
Ou: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec.
Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés.
O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.
A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».
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LEITURA II

LEITURA II – 1

Rom 12, 4-8

«Possuímos dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós temos muitos membros num só corpo
e não exercem todos a mesma função.
Assim também, nós que somos muitos,
formamos em Cristo um só corpo
e somos membros uns dos outros.
Mas possuímos dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada.
Quem tem o dom da profecia,
comunique-o em harmonia com a fé;
quem tem o dom do ministério,
exerça as funções do ministério;
quem tem o dom do ensino, ensine;
quem tem o dom de exortar, exorte;
quem tem a missão de repartir, faça-o com simplicidade;
quem preside, faça-o com zelo;
quem exerce misericórdia, faça-o com alegria.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

2 Cor 4, 1-2.5-7

«Nós pregamos Jesus Cristo.
Somos vossos servos, por causa de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Não desanimamos neste ministério
que nos foi confiado pela misericórdia de Deus.
Pusemos de parte as dissimulações do acanhamento,
sem proceder com astúcia,
nem falsificar a palavra de Deus.
Não nos pregamos a nós próprios,
mas a Cristo Jesus, o Senhor.
Somos vossos servos, por causa de Jesus.
De facto, o Deus que disse:
«Das trevas brilhará a luz»,
fez brilhar a luz em nossos corações,
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus, que
se reflecte no rosto de Cristo.
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério,
para que se conheça que um poder tão sublime
vem de Deus e não de nós.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

2 Cor 5, 14-20

«Confiou-nos o ministério da reconciliação»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
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Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante,
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura;
as coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

Ef 4, 1-7.11-13

«Em ordem ao trabalho do ministério,
para a edificação do Corpo de Cristo»

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

LEITURA II – 5

Para os diáconos

1 Tim 3, 8-10.12-13

«Conservem o mistério da fé numa consciência pura»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Os diáconos devem igualmente ser dignos, homens de palavra,
não propensos ao excesso de bebidas nem a lucros desonestos;
e conservem o mistério da fé numa consciência pura.
Sejam primeiro postos à prova;
depois, se não houver nada a censurar-lhes,
poderão exercer o diaconado.
Não se casem os diáconos mais que uma vez;
governem bem os filhos e a própria casa.
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Porque aqueles que exercem bem o seu ministério
alcançam uma posição honrosa e uma firme confiança,
fundada sobre a fé em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 6

Para os bispos

1 Tim 4, 12-16

«Não descuides o dom espiritual que te foi concedido,
com a imposição das mãos do presbitério»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Ninguém te despreze por seres jovem.
Sê um modelo para os fiéis,
na palavra, na maneira de proceder,
na caridade, na fé e na pureza.
Enquanto não chego,
consagra-te à proclamação da Escritura,
à exortação e ao ensino.
Não descuides o dom espiritual que recebeste
e te foi concedido pela intervenção profética,
com a imposição das mãos do presbitério.
Atende a estas coisas e persevera nelas,
para que o teu progresso seja manifesto a todos.
Tem cuidado contigo e com o teu ensino
e sê perseverante.
Se assim procederes,
salvar-te-ás a ti e àqueles que te ouvem.
Palavra do Senhor.
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Ou:
LEITURA II – 6

Para os bispos

1 Tim 4, 12b-16

«Não descuides o dom espiritual que te foi concedido,
com a imposição das mãos do presbitério»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Sê um modelo para os fiéis,
na palavra, na maneira de proceder,
na caridade, na fé e na pureza.
Enquanto não chego,
consagra-te à proclamação da Escritura,
à exortação e ao ensino.
Não descuides o dom espiritual que recebeste
e te foi concedido pela intervenção profética,
com a imposição das mãos do presbitério.
Atende a estas coisas e persevera nelas,
para que o teu progresso seja manifesto a todos.
Tem cuidado contigo e com o teu ensino
e sê perseverante.
Se assim procederes,
salvar-te-ás a ti e àqueles que te ouvem.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 7

Para os bispos

2 Tim 1, 6-14

«Reanima o dom de Deus,
que recebeste pela imposição das minhas mãos»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Recomendo-te que reanimes o dom de Deus
que recebeste pela imposição das minhas mãos.
Deus não nos deu um espírito de timidez,
mas de fortaleza, de caridade e moderação.
Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor,
nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro;
mas sofre comigo pelo Evangelho,
confiando no poder de Deus.
Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade,
não em virtude das nossas obras,
mas do seu próprio desígnio e da sua graça.
Esta graça, que nos foi dada em Cristo Jesus,
desde toda a eternidade,
manifestou-se agora
pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador,
que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade,
por meio do Evangelho,
do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre.
É por esse motivo que eu suporto os sofrimentos,
mas não me envergonho;
porque sei em quem pus a minha confiança
e estou certo de que Deus tem poder
para guardar a missão que me foi confiada até ao último dia.
Toma como norma as sãs palavras que ouviste,
segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo.
Guarda a boa doutrina que nos foi confiada,
com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 8

«Cristo foi proclamado por Deus
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens,
é constituído em favor dos homens,
nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele pode ser compreensivo
para com os ignorantes e os transviados,
porque também ele está revestido de fraqueza;
e, por isso, deve oferecer sacrifícios
pelos próprios pecados e pelos do seu povo.
Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra,
senão quem foi chamado por Deus, como Aarão.
Assim também, não foi Cristo que tomou para Si a glória
de Se tornar sumo sacerdote;
deu-Lha Aquele que Lhe disse:
«Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei»,
e como disse ainda noutro lugar:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».
Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas,
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se para todos os que Lhe obedecem
causa de salvação eterna,
Ele que foi proclamado por Deus
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec.
Palavra do Senhor.

Hebr 5, 1-10
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LEITURA II – 9

1 Pedro 4, 7b-11

«Como bons administradores da graça de Deus,
tão variada nas suas formas»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Sede prudentes e sóbrios, para vos dedicardes à oração.
Sobretudo, conservai uma caridade intensa
uns para com os outros,
porque a caridade cobre a multidão dos pecados.
Praticai entre vós a hospitalidade, sem murmuração.
Cada um de vós ponha ao serviço dos outros
os dons que recebeu,
como bons administradores da graça de Deus,
tão variada nas suas formas.
Se alguém fala, diga palavras de Deus;
se alguém exerce um ministério,
faça-o como um mandato recebido de Deus,
para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e o poder
pelos séculos dos séculos. Amen.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 10

1 Pedro 5, 1-4

«Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Recomendo aos anciãos que estão entre vós,
eu que sou ancião como eles
e testemunha dos sofrimentos de Cristo
e também participante da glória que há-de ser revelada:
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Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado,
velando por ele,
não constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus,
não por ganância mas por dedicação,
nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados
mas tornando-vos modelos do rebanho.
E quando aparecer o supremo Pastor,
recebereis a coroa eterna de glória.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1
Jo 15, 15b

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
								
Refrão
Mt 5, 13-16

EVANGELHO

«Vós sois a luz do mundo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade
situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
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Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

2

Mt 28, 19a, 20b

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.
								
Refrão
Mt 9, 35-38

EVANGELHO

«Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara»

 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».
Palavra da salvação.
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3
Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão:Aleluia.		

Repete-se

O Senhor me enviou a anunciar aos pobres a boa nova
e aos cativos a redenção.						
Refrão

Mt 10, 1-5a

EVANGELHO

«Jesus escolheu os doze Apóstolos e enviou-os»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus chamou a Si os seus Doze discípulos
e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades.
São estes os nomes dos doze apóstolos:
primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão;
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano;
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu;
Simão, o Cananeu,
e Judas Iscariotes, que foi quem O entregou.
Jesus enviou estes Doze em missão.
Palavra da salvação.

206

missas rituais

4
Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
									
Refrão
Mt 20, 25-28

EVANGELHO

«Quem entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós.
Quem entre vós quiser tornar-se grande
seja vosso servo
e quem entre vós quiser ser o primeiro
seja vosso escravo.
Será como o Filho do homem,
que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção dos homens».
Palavra da salvação.
5
Mt 28, 19a, 20b

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.
								
Refrão
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Lc 10, 1-9

EVANGELHO

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.
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6
Jo 15, 15b

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
										
Refrão

Lc 12, 35-44

EVANGELHO

«Felizes os servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Disse Pedro a Jesus:
«Senhor, é para nós que dizes esta parábola,
ou também para todos os outros?».
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O Senhor respondeu:
«Quem é o administrador fiel e prudente
que o senhor estabelecerá à frente da sua casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar,
encontrar assim ocupado.
Em verdade vos digo
que o porá à frente de todos os seus bens».
Palavra da salvação.

7
Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
									
Refrão
Lc 22, 14-20.24-30

EVANGELHO

«Fazei isto em memória de Mim.
Eu estou no meio de vós como aquele que serve»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Quando chegou a hora,
Jesus sentou-Se à mesa com os seus Apóstolos
e disse-lhes:
«Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa,
antes de padecer;
pois digo-vos que não tornarei a comê-la,
até que se realize plenamente no reino de Deus».
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Então, tomando um cálice, deu graças e disse:
«Tomai e reparti entre vós,
pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira,
até que venha o reino de Deus».
Depois tomou o pão e, dando graças,
partiu-o e deu-lho, dizendo:
«Isto é o meu corpo entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue,
derramado por vós.
Levantou-se também entre eles uma questão:
qual deles se devia considerar o maior?
Disse-lhes Jesus:
«Os reis das nações exercem domínio sobre elas
e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores.
Vós não deveis proceder desse modo.
O maior entre vós seja como o menor
e aquele que manda seja como quem serve.
Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que serve?
Não é o que está à mesa?
Ora Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações.
E Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim:
comereis e bebereis à minha mesa, no meu reino,
e sentar-vos-eis em tronos, a julgar as doze tribos de Israel».
Palavra da salvação.
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8
Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
											
Refrão

Jo 10, 11-16

EVANGELHO

«O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus:
«Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor:
conheço as minhas ovelhas
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece
e Eu conheço o Pai;
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor».
Palavra da salvação.
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9
Jo 12, 26a

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
								
Refrão

Jo 12, 24-26

EVANGELHO

«Se alguém Me quiser servir, que Me siga»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus respondeu a André e a Filipe, dizendo:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará».
Palavra da salvação.
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10
Jo 15, 15b

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
								
Refrão

Jo 15, 9-17

EVANGELHO

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

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

11
Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
								
Refrão

Jo 17, 6.14-19

EVANGELHO

«Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai santo,
manifestei o teu nome aos homens que do mundo Me deste.
Eram teus e Tu mos deste
e eles guardam a tua palavra.
Comuniquei-lhes a tua palavra
e o mundo odiou-os,
por não serem do mundo,
como Eu não sou do mundo.
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Não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal.
Eles não são do mundo,
como Eu não sou do mundo.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade».
Palavra da salvação.

12
Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

O Senhor me enviou a anunciar aos pobres a boa nova
e aos cativos a redenção.				
Refrão
EVANGELHO

Jo 20, 19-23

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
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Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me enviou,
também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».
Palavra da salvação.

13

Jo 10, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
									
Refrão
EVANGELHO

Jo 21, 15-17

«Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Quando Jesus Se manifestou aos seus discípulos
junto ao mar de Tiberíades,
depois de comerem, perguntou a Simão Pedro:
«Simão, filho de João, amas-Me tu mais do que estes?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus:
«Apascenta os meus cordeiros».

sagradas ordens

Voltou a perguntar-lhe segunda vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus:
«Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Pedro entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se O amava
e respondeu-Lhe:
«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus:
«Apascenta as minhas ovelhas».
Palavra da salvação.
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admissão de candidatos
ao diaconado e ao presbiterado
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Deut 1, 9-14

«Escolhei homens sábios, prudentes e experimentados
e eu os nomearei vossos chefes»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés disse ao povo:
«Assim vos falei naquele tempo:
‘Não posso sozinho tomar conta de vós.
O Senhor, vosso Deus, multiplicou-vos tanto
que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu.
O Senhor Deus de vossos pais
vos faça mil vezes mais numerosos
e vos abençoe como prometeu.
Mas como poderei eu sozinho tomar conta de vós,
suportar o vosso peso, incumbir-me das vossas contendas?
Escolhei, de entre as vossas tribos,
homens sábios, prudentes e experimentados
e eu os nomearei vossos chefes’.
E vós me respondestes, dizendo:
‘O que nos propões é bom’».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 23 (24), 1-2.3-4.5-6
(R. cf. 6)

Refrão: Esta é a geração dos que procuram o Senhor.
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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,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.
Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.

LEITURA I – 2

Sir 39, 1b-5-8

«Desde a aurora, dirige o seu coração ao Senhor»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Aquele que medita na lei do Altíssimo
procura a sabedoria dos antigos
e dedica-se ao estudo dos Profetas.
Desde a aurora, dirige o seu coração ao Senhor que o criou
e eleva a sua súplica ao Altíssimo;
abre a sua boca para orar
e pede perdão dos seus pecados.
Se for do agrado do Senhor omnipotente,
será cheio do espírito de inteligência.
Então ele derramará, como chuva, as suas palavras de sabedoria
e na sua oração louvará o Senhor.
Adquirirá a rectidão do julgamento e da ciência
e reflectirá nos mistérios de Deus.
Fará brilhar a instrução que recebeu
e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 23 (24), 1-2.3-4.5-6
(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,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.
Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.

LEITURA I – 3

Is 6, 1-2a.3-8

«Quem enviarei? Quem irá por nós?»

Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá,
vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime;
a fímbria do seu manto enchia o templo.
À sua volta estavam serafins de pé,
que tinham seis asas cada um
e clamavam alternadamente, dizendo:
«Santo, santo, santo é o Senhor do Universo.
A sua glória enche toda a terra»
Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos
e o templo enchia-se de fumo.

admissão ao diaconado e presbiterado
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Então exclamei:
«Ai de mim, que estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros,
moro no meio de um povo de lábios impuros
e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo!».
Um dos serafins voou ao meu encontro,
tendo na mão um carvão ardente
que tirara do altar com uma tenaz.
Tocou-me com ele na boca e disse-me:
«Isto tocou os teus lábios:
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
Ouvi então a voz do Senhor, que dizia:
«Quem enviarei? Quem irá por nós?»
Eu respondi:
«Eis-me aqui: podeis enviar-me».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3c-4.5-6
(cf. R. 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.
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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.
LEITURA I – 4

Jer 1, 4-9

«Irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar,
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar – diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11
(R. cf. 5a)

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

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
Actos 14, 21-23

LEITURA I

«Estabeleceram anciãos em cada Igreja»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Paulo e Barnabé,
depois de terem anunciado a boa nova em Derbe,
onde conseguiram numerosos discípulos,
voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia.
Iam fortalecendo as almas dos discípulos
e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé,
«porque – diziam eles – temos de sofrer muitas tribulações
para entrarmos no reino de Deus».
Estabeleceram anciãos em cada Igreja,
depois de terem feito orações acompanhadas de jejum,
e encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6
(cf. R. 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.
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LEITURA II

LEITURA II – 1

1 Cor 9, 16-19.22-23

«Ai de mim se não evangelizar!»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória,
é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho!
Se o fizesse por minha iniciativa,
teria direito a recompensa.
Mas, como não o faço por minha iniciativa,
desempenho apenas um cargo que me está confiado.
Em que consiste, então, a minha recompensa?
Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos,
de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível.
Com os fracos tornei-me fraco,
a fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo.
E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

1 Cor 12, 4-11

«Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum»

Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria,
a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito.
É um só e o mesmo Espírito
que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar;
a um dá o poder de fazer milagres,
a outro o de falar em nome de Deus;
a um dá o discernimento dos espíritos,
a outro o de falar diversas línguas,
a outro o dom de as interpretar.
Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agrada.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 3

2 Tim 3, 10-12.14-15

«Permanece firme no que aprendeste»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Tu seguiste-me fielmente
no ensino, no modo de vida, nos projectos,
na fé, na paciência, na caridade, na constância,
nas perseguições e nos sofrimentos
que suportei em Antioquia, em Icónio e em Listra.
Que perseguições eu não tive de sofrer!
Mas de todas me livrou o Senhor.
Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos.
Permanece firme no que aprendeste
e aceitaste como certo,
sabendo de quem o aprendeste.
Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras;
elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação,
pela fé em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

O Senhor me enviou a anunciar aos pobres a boa nova
e aos cativos a redenção.				
Refrão
Mt 9, 35-38

EVANGELHO

«Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara»

 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».
Palavra da salvação.
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2

Mc 1, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens. Refrão
Mc 1, 14-20

EVANGELHO

«Farei de vós pescadores de homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu Simão e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O.
Um pouco mais adiante,
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os.
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados
e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.
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3
Mc 1, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.

Refrão

Lc 5, 1-11

EVANGELHO

«Já que o dizes, lançarei as redes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-Se
e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
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Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido,
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.

4
Jo 12, 26

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
										
Refrão
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Jo 1, 35-42

EVANGELHO

«Eis o Cordeiro de Deus.
Encontrámos o Messias»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?».
Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?».
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ – ;
e levou-o a Jesus.
Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.
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5
Jo 12, 26

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
									
Refrão

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».

234

missas rituais

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.

ministérios
1
instituição DOS LEITORES
LEITURA I
LEITURA I – 1

Deut 6, 3-9

«Estas palavras ficarão gravadas no teu coração»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática
o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida
na terra onde corre leite e mel,
segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais.
Escuta, Israel:
o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo
ficarão gravadas no teu coração.
Hás-de recomendá-las a teus filhos e delas falarás,
quer estando sentado em casa quer andando pelos caminhos,
quando te deitas e quando te levantas.
Hás-de atá-las ao braço como um sinal,
prendê-las na fronte diante dos teus olhos
e gravá-las nos umbrais da tua casa e nas portas da tua cidade».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

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

Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11
(R. Jo 6, 63c)

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.
O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.
São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.

LEITURA I – 2

Deut 30, 10-14

«A palavra está perto de ti, para que a possas pôr em prática»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Escutarás a voz do Senhor teu Deus,
cumprindo os seus preceitos e mandamentos
que estão escritos no Livro da Lei,
e converter-te-ás ao Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma.
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Este mandamento que hoje te imponho
não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance.
Não está no céu, para que precises de dizer:
‘Quem irá por nós subir ao céu,
para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’.
Não está para além dos mares,
para que precises de dizer:
‘Quem irá por nós transpor os mares,
para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’.
Esta palavra está perto de ti,
está na tua boca e no teu coração,
para que a possas pôr em prática».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 118 (119), 9-10.11-12
(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.
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Ne 8, 2-4a.5-6.8-10

«Liam o Livro da Lei e explicavam o seu sentido»

Leitura do Livro de Neemias
Naqueles dias,
o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei
perante a assembleia de homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Era o primeiro dia do sétimo mês.
Desde a aurora até ao meio dia,
fez a leitura do Livro,
no largo situado diante da Porta das Águas,
diante dos homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Todo o povo ouvia atentamente
a leitura do Livro da Lei.
O escriba Esdras estava de pé
num estrado de madeira feito de propósito.
Estando assim em plano superior a todo o povo,
Esdras abriu o Livro à vista de todos;
e quando o abriu, todos se levantaram.
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus,
e todos responderam, erguendo as mãos:
«Amen! Amen!».
E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor.
Os levitas liam, clara e distintamente,
o Livro da Lei de Deus
e explicavam o seu sentido,
de maneira que se pudesse compreender a leitura.
Então o governador Neemias,
o sacerdote e escriba Esdras,
bem como os levitas, que ensinavam o povo,
disseram a todo o povo:
«Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus.
Não vos entristeçais nem choreis».
– Porque todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei –.
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Depois Neemias acrescentou:
«Ide para vossas casas,
comei uma boa refeição, tomai bebidas doces
e reparti com aqueles que não têm nada preparado.
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor;
portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11
(R. Jo 6, 63c)

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.
O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.
São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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LEITURA I – 4

Is 55, 10-11

«A minha palavra cumpre a minha vontade»

Leitura do Livro de Isaías
Assim fala o Senhor.
«A chuva e a neve que descem do céu
não voltam para lá sem terem regado a terra,
sem a haverem fecundado e feito produzir,
para que dê a semente ao semeador e o pão para comer.
Assim a palavra que sai da minha boca
não volta sem ter produzido o seu efeito,
sem ter cumprido a minha vontade,
sem ter realizado a sua missão».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 147, 15-16.17-18.19-20
(R. 12a ou 19)

Refrão: Jerusalém, louva o teu Senhor.
Ou: O Senhor revelou a sua palavra a Israel.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.
Faz cair a neve como a lã,
espalha a geada como cinza.
Faz cair o granizo como migalhas de pão
e com o seu frio gelam as águas.
Envia a sua palavra e derrete-as,
faz soprar o vento e correm as águas.
Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
a nenhum outro manifestou os seus juízos.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

1 Cor 2, 1-5

«A anunciar-vos o mistério de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Quando fui ter convosco, irmãos,
não me apresentei com sublimidade de linguagem
ou de sabedoria
a anunciar-vos o mistério de Deus.
Pensei que, entre vós, não devia saber nada
senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras.
A minha palavra e a minha pregação
não se basearam na linguagem convincente da sabedoria,
mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 2

2 Tim 3, 14 -17

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

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

LEITURA II – 3

2 Tim 4, 1-5

«Trabalha no anúncio do Evangelho,
cumpre bem o teu ministério»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo,
que há-de julgar os vivos e os mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino:
Proclama a palavra,
insiste a propósito e fora de propósito,
argumenta, ameaça e exorta,
com toda a paciência e doutrina.
Tempo virá em que os homens não suportarão mais a sã doutrina:
mas, desejosos de ouvir novidades,
escolherão para si uma multidão de mestres,
ao sabor das suas paixões,
e desviarão os ouvidos da verdade,
voltando-se para as fábulas.
Tu, porém, sê prudente em tudo,
suporta os sofrimentos,
trabalha no anúncio do Evangelho,
cumpre bem o teu ministério.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 4

Hebr 4, 12-13

«A palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos
e intenções do coração»

Leitura da Epístola aos Hebreus
A palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante que uma espada de dois gumes:
ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito,
das articulações e medulas,
e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração.
Não há criatura que possa fugir à sua presença:
tudo está patente e descoberto a seus olhos.
É a ela que devemos prestar contas.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 5

1 Jo 1, 1-4

«Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
O que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que contemplámos, o que tocámos com as nossas mãos
acerca do Verbo da Vida,
é o que nós vos anunciamos.
Porque a Vida manifestou-Se
e nós vimos e damos testemunho dela.
Nós vos anunciamos a Vida eterna,
que estava junto do Pai e nos foi manifestada.
Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos,
para que estejais também em comunhão connosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.
E escrevemos tudo isto, para que a vossa alegria seja completa.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Jo 6, 63c.68c

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

As vossas palavras, Senhor,
são espírito e vida.				

Refrão
Mt 5, 14-19

EVANGELHO

«Vós sois a luz do mundo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade
situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
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Em verdade vos digo:
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus».
Palavra da salvação.

2
cf. Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

O Espírito do Senhor está sobre Mim:
Ele Me enviou a anunciar aos pobres a boa nova.
										
Refrão
Mc 1, 35-39

EVANGELHO

«Foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus levantou-Se de manhã, muito cedo, e saiu.
Retirou-Se para um sítio ermo
e aí começou a orar.
Simão e os companheiros foram à procura d’Ele
e, quando O encontraram, disseram-Lhe:
«Todos Te procuram».
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Ele respondeu-lhes:
«Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas,
a fim de pregar aí também,
porque foi para isso que Eu vim».
E foi por toda a Galileia,
pregando nas sinagogas e expulsando os demónios.
Palavra da salvação.

3
cf. Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

O Espírito do Senhor está sobre Mim:
Ele Me enviou a anunciar aos pobres a boa nova.
								
Refrão
Lc 4, 16-21

EVANGELHO

«O Espírito do Senhor está sobre mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus foi a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume,
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro,
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
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Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos,
a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Palavra da salvação.

4
cf. Actos 16, 14b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Abri, Senhor, os nossos corações,
para recebermos a palavra do vosso Filho.		
								
Refrão
Lc 24, 44-48

EVANGELHO

Jesus envia os apóstolos
a pregar o arrependimento para remissão dos pecados

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Foram estas as palavras que vos dirigi,
quando ainda estava convosco:
‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’».
Abriu-lhes então o entendimento
para compreenderem as Escrituras
e disse-lhes:
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«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia,
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois as testemunhas de todas estas coisas».
Palavra da salvação.
5
ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontrar permanecerá para sempre.
Refrão
EVANGELHO

Jo 7, 14-18

«A minha doutrina não vem de Mim, mas d’Aquele que Me enviou»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
já ia a meio a Festa dos Tabernáculos,
quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar.
Os judeus estavam admirados e diziam:
«Como é que Ele tem tanta instrução, sem ter estudado?».
Jesus respondeu-lhes:
«A minha doutrina não vem de Mim,
mas d’Aquele que Me enviou.
Se alguém quer fazer a vontade de Deus,
saberá se a minha doutrina é de Deus,
ou se falo por Mim mesmo.
Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória.
Mas quem procura a glória de quem o enviou
é verdadeiro e n’Ele não há falsidade».
Palavra da salvação.

2
INSTITUIÇÃO DOS ACÓLITOS
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I

– 1

Gen 14, 18-20

«Ofereceu pão e vinho»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
Era sacerdote do Deus Altíssimo
e abençoou Abraão, dizendo:
«Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
criador do céu e da terra.
Bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou nas tuas mãos os teus inimigos».
E Abraão deu-lhe a dízima de tudo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 109 (110), 1.2.3.4 (R. cf. 4)

Refrão: O Senhor é sacerdote para sempre.
Ou: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec.
Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés.
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O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.
A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».

LEITURA I – 2

Ex 16, 2-4.12-15

«Eu farei que chova para vós pão do céu»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
toda a comunidade dos filhos de Israel
começou a murmurar no deserto contra Moisés e Aarão.
Disseram-lhes os filhos de Israel:
«Antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor
na terra do Egipto,
quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne
e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto,
para deixar morrer à fome toda esta multidão».
Então o Senhor disse a Moisés:
«Vou fazer que chova para vós pão do céu.
O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia.
Vou assim pô-lo à prova,
para ver se segue ou não a minha lei.
Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel.

instituição dos acólitos

251

Vai dizer-lhes:
‘Ao cair da noite comereis carne
e de manhã saciar-vos-eis de pão.
Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’».
Nessa tarde apareceram codornizes,
que cobriram o acampamento,
e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho
em volta do acampamento.
Quando essa camada de orvalho se evaporou,
apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa,
fina como a geada sobre a terra.
Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros:
«Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?»,
pois não sabiam o que era.
Disse-lhes então Moisés:
«É o pão que o Senhor vos dá em alimento».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 77 (78), 3 e 4bc.23-24.25 e 54 (R. 24b )

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do céu.
Nós ouvimos e aprendemos,
os nossos pais nos contaram
os louvores do Senhor e o seu poder
e as maravilhas que Ele realizou.
Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu;
para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.
O homem comeu o pão dos fortes!
Mandou-lhes comida com abundância
e introduziu-os na sua terra santa,
na montanha que a sua direita conquistou.

252

missas rituais

LEITURA I – 3

Ex 24, 3-8

«Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés veio comunicar ao povo
todas as palavras do Senhor e todas as suas leis.
O povo inteiro respondeu numa só voz:
«Faremos tudo o que o Senhor ordenou».
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor.
No dia seguinte, levantou-se muito cedo,
construiu um altar no sopé do monte
e ergueu doze pedras pelas doze tribos de Israel.
Depois mandou que alguns jovens israelitas
oferecessem holocaustos e imolassem novilhos,
como sacrifícios pacíficos ao Senhor.
Moisés recolheu metade do sangue, deitou-o em vasilhas
e derramou a outra metade sobre o altar.
Depois, tomou o Livro da Aliança
e leu-o em voz alta ao povo, que respondeu:
«Faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos».
Então, Moisés tomou o sangue
e aspergiu com ele o povo, dizendo:
«Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco,
mediante todas estas palavras».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 (116), 12-13.15-16.17-18 (R. 13)

Refrão: Elevarei o cálice da salvação
e invocarei o nome do Senhor.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
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É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.

LEITURA I – 4

Deut 8, 2-3.14b-16a

«Deu-te o alimento, que nem tu nem os teus pais tinham conhecido»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Recorda-te de todo o caminho
que o Senhor teu Deus te fez percorrer
durante quarenta anos no deserto,
para te atribular e pôr à prova,
a fim de conhecer o íntimo do teu coração
e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos.
Atribulou-te e fez-te passar fome,
mas deu-te a comer o maná que não conhecias
nem teus pais haviam conhecido,
para te fazer compreender que o homem não vive só de pão,
mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.
Não te esqueças do Senhor teu Deus,
que te fez sair da terra do Egipto, da casa de escravidão,
e te conduziu através do imenso e temível deserto,
entre serpentes venenosas e escorpiões,
terreno árido e sem águas.
Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer água para ti
e, no deserto, te deu a comer o maná,
que teus pais não tinham conhecido».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144 (145), 10-11.15-16.17-18
(R. cf. 16)

Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos
e saciais a nossa fome.
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.
Todos têm os olhos postos em Vós,
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.

LEITURA I – 5

1 Reis 19, 4-8

«Fortalecido com aquele alimento,
caminhou até ao monte de Deus»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro.
Depois sentou-se debaixo de um junípero
e, desejando a morte, exclamou:
«Já basta, Senhor. Tirai-me a vida,
porque não sou melhor que meus pais».
Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero.
Nisto, um Anjo do Senhor tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come».
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Ele olhou e viu à sua cabeceira
um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água.
Comeu e bebeu e tornou a deitar-se.
O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come,
porque ainda tens um longo caminho a percorrer».
Elias levantou-se, comeu e bebeu.
Depois, fortalecido com aquele alimento,
caminhou durante quarenta dias e quarenta noites
até ao monte de Deus, Horeb.
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.
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 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 I – 6

Prov 9, 1-6

«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei»

Leitura do Livro dos Provérbios
A Sabedoria edificou a sua casa e levantou sete colunas.
Abateu os seus animais,
preparou o vinho e pôs a mesa.
Enviou as suas servas
a proclamar nos pontos mais altos da cidade:
«Quem é inexperiente venha por aqui».
E aos insensatos ela diz:
«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei.
Deixai a insensatez e vivereis;
segui o caminho da prudência».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

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

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 2, 42-47

«Eram assíduos à comunhão fraterna e à fracção do pão»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 147, 12-13.14-15.19-20
(R. Jo 6, 51b)

Refrão: Quem comer deste pão viverá eternamente.
Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos.
Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.
Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
a nenhum outro manifestou os seus juízos.

LEITURA I – 2

Actos 10, 34a.37-43

«Comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele.
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Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém;
e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz.
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,
a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos.
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho:
quem acredita n’Ele
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
livrou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
O pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

260

missas rituais

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.

LEITURA II
LEITURA II – 1

1 Cor 10, 16-17

«Há um só pão, formamos um só corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Não é o cálice de bênção que abençoamos
a comunhão com o Sangue de Cristo?
Não é o pão que partimos
a comunhão com o Corpo de Cristo?
Visto que há um só pão,
nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

1 Cor 11, 23-26

«Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
«Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim».
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

«O sangue de Cristo purificará a nossa consciência»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros.
Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito,
que não foi feito por mãos humanas,
nem pertence a este mundo,
e entrou de uma vez para sempre no Santuário.
Não derramou sangue de cabritos e novilhos,
mas o seu próprio Sangue,
e alcançou-nos uma redenção eterna.

Hebr 9, 11-15
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Na verdade, se o sangue de cabritos e de toiros
e a cinza de vitela,
aspergidos sobre os que estão impuros,
os santificam em ordem à pureza legal,
quanto mais o Sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno
Se ofereceu a Deus como vítima sem mancha,
purificará a nossa consciência das obras mortas,
para servirmos ao Deus vivo!
Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança,
para que, intervindo a sua morte
para remissão das transgressões
cometidas durante a primeira aliança,
os que são chamados
recebam a herança eterna prometida.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Jo 6, 56

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
diz o Senhor,
permanece em Mim e Eu nele.					

Refrão
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Mc 14, 12-16.22-26

EVANGELHO

«Isto é o meu Corpo. Este é o meu Sangue»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
No primeiro dia dos Ázimos,
em que se imolava o cordeiro pascal,
os discípulos perguntaram a Jesus:
«Onde queres que façamos os preparativos
para comer a Páscoa?».
Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes:
«Ide à cidade.
Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água.
Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa:
«O Mestre pergunta: Onde está a sala,
em que hei-de comer a Páscoa com os meus discípulos?».
Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior,
alcatifada e pronta.
Preparai-nos lá o que é preciso».
Os discípulos partiram e foram à cidade.
Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito
e prepararam a Páscoa.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
recitou a bênção e partiu-o,
deu-o aos discípulos e disse:
«Tomai: isto é o meu Corpo».
Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho.
E todos beberam dele.
Disse Jesus:
«Este é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança,
derramado pela multidão dos homens.
Em verdade vos digo:
Não voltarei a beber do fruto da videira,
até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus».
Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras.
Palavra da salvação.
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2
Jo 6, 51

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o Senhor.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
Refrão
Lc 9, 11b-17

EVANGELHO

«Comeram e ficaram saciados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus
e a curar aqueles que necessitavam.
O dia começava a declinar.
Então os Doze aproximaram-se e disseram-Lhe:
«Manda embora a multidão
para ir procurar pousada e alimento
às aldeias e casais mais próximos,
pois aqui estamos num local deserto».
Disse-lhes Jesus:
«Dai-lhes vós de comer».
Mas eles responderam:
«Não temos senão cinco pães e dois peixes.
Só se formos nós mesmos
comprar comida para todo este povo».
Eram de facto uns cinco mil homens.
Disse Jesus aos discípulos:
«Mandai-os sentar por grupos de cinquenta».
Assim fizeram e todos se sentaram.
Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu
e pronunciou sobre eles a bênção.
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Depois partiu-os e deu-os aos discípulos,
para eles os distribuírem pela multidão.
Todos comeram e ficaram saciados;
e ainda recolheram doze cestos dos pedaços que sobraram.
Palavra da salvação.

3
Jo 6, 57

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.

Refrão
Lc 24, 13-35

EVANGELHO

«Reconheceram-’O ao partir o pão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Dois dos discípulos de Jesus
iam a caminho duma povoação chamada Emaús,
que ficava a sessenta estádios de Jerusalém.
Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.
Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem.
Ele perguntou-lhes:
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?».
Pararam muito tristes
e um deles, chamado Cléofas, respondeu:
«Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou nestes dias».
E Ele perguntou: «Que foi?».
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Responderam-Lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré,
profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo;
e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes
O entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel.
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos sobressaltaram:
foram de madrugada ao sepulcro,
não encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos
a anunciar que Ele estava vivo.
Alguns dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as mulheres tinham dito.
Mas a Ele não O viram».
Então Jesus disse-lhes:
«Homens sem inteligência e lentos de espírito
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram!
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?».
Depois, começando por Moisés
e passando pelos Profetas,
explicou-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de seguir para diante.
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O.
Mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
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quando Ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras?».
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles,
que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão».
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como O tinham reconhecido ao partir o pão.
Palavra da salvação.
4
Jo 6, 56

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
diz o Senhor,
permanece em Mim e Eu n’Ele.			
Refrão
Jo 6, 1-15

EVANGELHO

«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia,
também chamado de Tiberíades.
Seguia-O numerosa multidão,
por ver os milagres que Ele realizava nos doentes.
Jesus subiu a um monte
e sentou-Se aí com os seus discípulos.
Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus.
Erguendo os olhos
e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro,
Jesus disse a Filipe:
«Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?».
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Dizia isto para o experimentar,
pois Ele bem sabia o que ia fazer.
Respondeu-Lhe Filipe:
«Duzentos denários de pão não chegam
para dar um bocadinho a cada um».
Disse-Lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro:
«Está aqui um rapazito que tem cinco pães de cevada
e dois peixes.
Mas que é isso para tanta gente?».
Jesus respondeu: «Mandai-os sentar».
Havia muita erva naquele lugar
e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil.
Então, Jesus tomou os pães, deu graças
e distribuiu-os aos que estavam sentados,
fazendo o mesmo com os peixes;
e comeram quanto quiseram.
Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos:
«Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca».
Recolheram-nos e encheram doze cestos
com os bocados dos cinco pães de cevada
que sobraram aos que tinham comido.
Quando viram o milagre que Jesus fizera,
aqueles homens começaram a dizer:
«Este é, na verdade, o Profeta que estava para vir ao mundo».
Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-l’O para O fazerem rei,
retirou-Se novamente, sozinho, para o monte.
Palavra da salvação.
5
Jo 6, 35

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Eu sou o pão da vida, diz o Senhor.
Quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede.

R.
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Jo 6, 24-35

EVANGELHO

«Quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
quando a multidão viu
que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago,
subiram todos para as barcas
e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus.
Ao encontrá-l’O no outro lado do mar, disseram-Lhe:
«Mestre, quando chegaste aqui?».
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
vós procurais-Me, não porque vistes milagres,
mas porque comestes dos pães e ficastes saciados.
Trabalhai, não tanto pela comida que se perde,
mas pelo alimento que dura até à vida eterna
e que o Filho do homem vos dará.
A Ele é que o Pai, o próprio Deus,
marcou com o seu selo».
Disseram-Lhe então:
«Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?».
Respondeu-lhes Jesus:
«A obra de Deus
consiste em acreditar n’Aquele que Ele enviou».
Disseram-Lhe eles:
«Que milagres fazes Tu,
para que nós vejamos e acreditemos em Ti?
Que obra realizas?
No deserto os nossos pais comeram o maná,
conforme está escrito:
‘Deu-lhes a comer um pão que veio do céu’».
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu;
meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do Céu.
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O pão de Deus é o que desce do Céu
para dar a vida ao mundo».
Disseram-Lhe eles:
«Senhor, dá-nos sempre desse pão».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu sou o pão da vida:
quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede».
Palavra da salvação.

6
Jo 6, 51

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o Senhor.
Quem comer deste pão viverá eternamente. 		

Refrão
Jo 6, 41-51

EVANGELHO

«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
os judeus murmuravam de Jesus, por Ele ter dito:
«Eu sou o pão que desceu do Céu».
E diziam: «Não é Ele Jesus, o filho de José?
Não conhecemos o seu pai e a sua mãe?
Como é que Ele diz agora: ‘Eu desci do Céu’?»
Jesus respondeu-lhes:
«Ninguém pode vir a Mim,
se o Pai, que Me enviou, não o trouxer;
e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.
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Está escrito no livro dos Profetas:
‘Serão todos instruídos por Deus’.
Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino
vem a Mim.
Não porque alguém tenha visto o Pai;
só Aquele que vem de junto de Deus viu o Pai.
Em verdade, em verdade vos digo:
Quem acredita tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida.
No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram.
Mas este pão é o que desce do Céu,
para que não morra quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne
que Eu darei pela vida do mundo».
Palavra da salvação.

7

Jo 6, 57

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim. Refrão
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Jo 6, 51-59

EVANGELHO

«A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida»

 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 Jesus dar-nos a sua carne a comer?».
Então 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».
Assim falou Jesus,
ao ensinar numa sinagoga, em Cafarnaum.
Palavra da salvação.
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8
Jo 6, 35

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Eu sou o pão da vida, diz o Senhor.
Quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá sede.

R.
Jo 21, 1-14

EVANGELHO

«Jesus tomou o pão e deu-lho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus manifestou-Se novamente aos discípulos
junto ao Mar de Tiberíades.
Manifestou-Se deste modo:
Estavam juntos Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo,
e Natanael, que era de Caná da Galileia.
Também estavam presentes os filhos de Zebedeu
e mais dois discípulos de Jesus.
Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar».
Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo».
Saíram de casa e subiram para o barco,
mas naquela noite não apanharam nada.
Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem,
mas os discípulos não sabiam que era Ele.
Disse-lhes então Jesus:
«Rapazes, tendes alguma coisa para comer?».
Eles responderam: «Não».
Disse-lhes Jesus:
«Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis».
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Eles lançaram a rede
e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes.
Então o discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro:
«É o Senhor».
Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor,
vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos,
que estavam distantes apenas uns duzentos côvados da margem,
vieram no barco, puxando a rede com os peixes.
Logo que saltaram em terra,
viram brasas acesas com peixe em cima, e pão.
Disse-lhes Jesus:
«Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora».
Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para terra,
cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes.
E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede.
Disse-lhes Jesus: «Vinde comer».
Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar:
«Quem és Tu?»:
bem sabiam que era o Senhor.
Então Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com o peixe.
Foi esta a terceira vez que Jesus Se manifestou aos discípulos,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Palavra da salvação.

UNÇÃO DOS DOENTES
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

1 Reis 19, 1-8

Elias, cansado do caminho, é confortado pelo Senhor

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
Acab informou Jezabel de tudo quanto Elias fizera
e de como tinha passado ao fio da espada todos os profetas.
Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias
para lhe dizer:
«Apliquem-me os deuses tal e tal castigo,
se amanhã, a esta hora, eu não fizer à tua vida
o que tu fizeste à deles».
Elias teve medo, levantou-se e partiu para salvar a vida.
Ao chegar a Bersabé, no reino de Judá,
deixou ali o seu servo
e, entrando no deserto, andou o dia inteiro.
Depois sentou-se debaixo de um junípero
e, desejando a morte, exclamou:
«Já basta, Senhor!
Tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais».
Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero.
Nisto, um Anjo tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come».
Ele olhou e viu à sua cabeceira
um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água.
Comeu e bebeu e tornou a deitar-se.

276

Missas rituais

O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come,
porque ainda tens um longo caminho a percorrer».
Elias levantou-se, comeu e bebeu.
Depois, fortalecido com aquele alimento,
caminhou durante quarenta dias e quarenta noites
até ao monte de Deus, Horeb.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Is 38, 10-11.12abcd.16-17ab
(R. cf. 17b)

Refrão: Senhor, livrastes da morte a minha vida.
Eu disse: «Em meio da vida vou descer às portas da morte,
privado do resto dos meus anos.
Não verei mais o Senhor na terra dos vivos,
não verei mais ninguém entre os habitantes do mundo».
Para longe de mim foi arrancada a minha morada,
como tenda de pastores.
Como tecelão eu tecia a minha vida,
mas cortaram-me a trama.
Por Vós, Senhor, viverá o meu espírito
e o meu sofrimento se converterá em paz.
Preservastes a minha alma da corrupção da morte,
perdoastes todos os meus pecados.
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LEITURA I – 2

Job 3, 1-3.11-17.20-23

«Porque se dá luz ao infeliz?»

Leitura do Livro de Job
Job abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento.
Tomou a palavra e disse:
«Desapareça o dia em que eu nasci
e a noite em que se anunciou: ‘Foi concebido um homem’.
Porque não morri no ventre de minha mãe,
ou não expirei ao sair do seio materno?
Porque houve dois joelhos para me acolherem
e dois seios para me amamentarem?
Estaria agora deitado e tranquilo,
dormiria o sono da morte e teria descanso,
como os reis e os grandes da terra,
que edificaram os seus túmulos sumptuosos,
ou como os poderosos, que possuem ouro
e enchem de prata os seus mausoléus.
Ou porque não fui eu como o aborto escondido,
que já não existiria,
como as crianças que não chegaram a ver a luz?
Ali acaba a agitação dos maus,
aí repousam os homens extenuados.
Porque se dá luz ao infeliz
e vida aos corações amargurados,
que suspiram pela morte que tarda em chegar
e a procuram mais avidamente que um tesouro?
Ficariam contentes diante de um túmulo,
exultariam à vista de um sepulcro.
Porque se dá vida ao homem que não vê o seu caminho
e que Deus cerca por todos os lados?».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 6, 2-4a.5-6.9-10
(R. 3a)

Refrão: Tende compaixão de mim, Senhor,
porque estou doente.
Senhor, não me repreendais na vossa ira,
nem me castigueis na vossa indignação.
Tende compaixão de mim, Senhor, porque estou doente,
curai-me, pois se desconjuntam os meus ossos.
A minha vida está muito perturbada.
Voltai, Senhor, salvai a minha vida,
curai-me pela vossa bondade.
No seio da morte ninguém se lembra de Vós.
Quem poderá louvar-Vos na mansão dos mortos?
Afastai-vos de mim, vós que fazeis o mal,
porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas.
O Senhor ouviu a minha súplica,
o Senhor acolheu a minha prece.

LEITURA I

– 3

Job 7, 1-4.6-11

«Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro»

Leitura do Livro de Job
Job tomou a palavra, dizendo:
«Não vive o homem sobre a terra como um soldado?
Não são os seus dias como os de um mercenário?
Como o escravo que suspira pela sombra
e o trabalhador que espera pelo seu salário,
assim eu recebi em herança meses de desilusão
e couberam-me em sorte noites de amargura.
Se me deito, digo: ‘Quando é que me levanto?’
Se me levanto: ‘Quando chegará a noite?’
e agito-me angustiado até ao crepúsculo.
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Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear
e desvanecem-se sem esperança.
– Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro
e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade.
O olhar de quem me vê não voltará a contemplar-me;
procurar-me-ão os vossos olhos, mas eu não existirei.
Como a nuvem que se desvanece e passa,
assim quem desce ao túmulo não torna a subir.
Não voltará mais a sua casa
e a sua morada nunca mais o verá.
Por isso não posso calar-me:
falarei na angústia do meu espírito,
queixar-me-ei na amargura da minha alma».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.10-11.12-13.17 e 19
(R. 19a ou 9a)

Refrão: O Senhor está perto dos corações atribulados.
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor,
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
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Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
Vinde, filhos, escutai-me,
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida,
que deseja longos dias de felicidade?
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.

LEITURA I – 4

(Para os moribundos)

Job 7, 12-21

«Que é o homem, para que façais tanto caso dele?»

Leitura do Livro de Job
Naqueles dias,
Job tomou a palavra e disse ao Senhor:
«Porventura sou eu o mar ou o monstro marinho,
para que ponhais sentinelas à minha volta?
Se eu disser que o meu leito me há-de confortar,
que a minha cama aliviará o meu sofrimento,
Vós me assustais com sonhos e me apavorais com visões.
Mais valia ser estrangulado;
antes a morte que os meus tormentos.
Vou-me acabando, não hei-de viver sempre;
deixai-me, porque os meus dias são como um sopro.
Que é o homem, para que façais tanto caso dele
e lhe presteis a vossa atenção;
para que o visiteis todas as manhãs
e a todo o instante o ponhais à prova?
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Quando tirareis de mim o vosso olhar
e me dareis tempo de engolir a saliva?
Se pequei, que mal Vos fiz eu,
ó Sentinela da humanidade?
Porque me tomastes como vosso alvo
e me tornei um fardo para Vós?
Porque não tolerais a minha ofensa
e não perdoais a minha culpa?
Bem depressa irei prostrar-me no pó da terra;
procurar-me-eis, mas já não existirei».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 85 (86), 1-2.3-4.5-6.11.12-13.15-16ab
(R. 1a ou 15a.16a)

Refrão: Inclinai os vossos ouvidos e atendei-me, Senhor.
Ou: Deus bondoso e compassivo,
voltai para mim os vossos olhos
e tende compaixão de mim.
Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me,
porque sou pobre e desvalido.
Defendei a minha vida, pois Vos sou fiel,
salvai o vosso servo que em Vós confia, meu Deus.
Tende piedade de mim, Senhor,
que a Vós clamo todo o dia.
Alegrai a alma do vosso servo,
porque a Vós, Senhor, elevo a minha alma.
Vós, Senhor, sois bom e indulgente,
cheio de misericórdia para com todos os que Vos invocam.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
atendei a voz da minha súplica.

282

Missas rituais

Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho,
para que eu ande na vossa presença.
Concentrai todo o meu coração
no temor do vosso nome.
Louvar-Vos-ei de todo o coração, Senhor, meu Deus,
e glorificarei o vosso nome para sempre,
porque tem sido grande a vossa misericórdia
para comigo
e livrastes a minha alma das profundezas do abismo.
Vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo,
paciente e cheio de misericórdia e fidelidade.
Voltai para mim os vossos olhos
e tende piedade de mim.

LEITURA I – 5

Job 19, 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 24 (25), 4-5ab.6-7bc.8-9.10 e 14.15-16
(R.1b)

Refrão: Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.
O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.
Os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.
O Senhor trata com familiaridade os que O temem
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.
Os meus olhos estão sempre fixos no Senhor,
porque Ele livra os meus pés da armadilha.
Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão,
porque estou só e desprotegido.
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LEITURA I – 6

Sab 9, 9-11.13-18

«Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios,
se Vós não lhe dais a sabedoria?»

Leitura do Livro da Sabedoria
Convosco, Senhor de misericórdia, está a Sabedoria,
que conhece as vossas obras
e estava presente quando fizestes o mundo.
Ela sabe o que é agradável a vossos olhos
e o que é recto segundo as vossas ordens.
Enviai-a dos santos Céus,
enviai-a do trono da vossa glória.
Esteja comigo e tome parte nos meus trabalhos,
para que eu saiba o que Vos é agradável.
Porque ela, que sabe e conhece todas as coisas,
guiará prudentemente os meus passos
e me protegerá com o esplendor da sua glória.
Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus?
Quem pode sondar as intenções do Senhor?
Os pensamentos dos mortais são mesquinhos
e inseguras as nossas reflexões,
porque o corpo corruptível deprime a alma
e a morada terrestre oprime o espírito que pensa.
Mal podemos compreender o que está sobre a terra
e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão.
Quem poderá então descobrir o que há nos céus?
Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios,
se Vós não lhe dais a sabedoria
e não lhe enviais o vosso espírito santo?
Deste modo foi corrigido o procedimento dos habitantes da terra,
os homens aprenderam as coisas que Vos agradam
e pela sabedoria foram salvos.
Palavra do Senhor.

285

unção dos doentes

Salmo 70 (71), 1-2.5-6ab.8-9.14-15ab
(R. cf. 12b ou 23)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Senhor, socorrei-me e salvai-me.
Ou: Os meus lábios exultarão de alegria,
exultará a minha alma que salvastes.
Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me.
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 está cheia do vosso louvor,
cantando continuamente a vossa glória.
Não me rejeiteis na minha velhice,
não me abandoneis quando me abandonarem as forças.
Em Vós, Senhor, hei-de esperar sempre
e multiplicarei os vossos louvores.
A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.

LEITURA I – 7

Is 35, 1-10

«Fortalecei as mãos fatigadas»

Leitura do Livro de Isaías
Alegrem-se o deserto e o descampado,
rejubile e floresça a terra árida,
cubra-se de flores como o narciso,
exulte com brados de alegria.
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Ser-lhe-á dada a glória do Líbano,
o esplendor do Carmelo e de Saron.
Verão a glória do Senhor,
o esplendor do nosso Deus.
Fortalecei as mãos fatigadas
e robustecei os joelhos vacilantes.
Dizei aos corações perturbados:
«Tende coragem, não temais:
Aí está o vosso Deus,
que vem para fazer justiça e dar a recompensa.
Ele próprio vem salvar-vos».
Abrir-se-ão os olhos dos cegos
e os ouvidos dos surdos.
O coxo saltará como um veado
e a língua do mudo cantará de alegria.
As águas brotarão no deserto
e as torrentes na aridez da planície;
a terra seca transformar-se-á em lago
e a terra sequiosa em nascentes de água.
No covil dos chacais crescerão canas e juncos.
Aí haverá uma estrada,
que se chamará «caminho sagrado»;
nenhum homem impuro passará por ele
e nele os insensatos não se perderão.
Nesse caminho não haverá leões,
nem andarão por ali animais ferozes.
Por ele caminharão os resgatados
e voltarão os que o Senhor tiver libertado.
Hão-de chegar a Sião com brados de alegria,
com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto.
Reinarão o prazer e o contentamento
e acabarão a dor e os gemidos.
Palavra do Senhor.
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Salmo 26 (27), 1.4.5.7-8a.8b-9ab.9cd-10
(R. 14)

Refrão: Confia no Senhor e sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.
O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é 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.
No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.
Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica,
tende compaixão de mim e atendei-me.
Diz-me o coração:
«Procurai a sua face».
A vossa face, Senhor, eu procuro:
não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo:
Vós sois o meu refúgio.
Não me rejeiteis nem me abandoneis,
ó Deus, meu Salvador.
Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem,
o Senhor me acolherá.

288

Missas rituais

LEITURA I – 8

Is 52, 13 __ 53, 12

«Tomou sobre si as nossas dores»

Leitura do Livro de Isaías
Vede como vai prosperar o meu servo:
subirá, elevar-se-á, será exaltado.
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.
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes,
cada qual seguia o seu caminho.
E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente
e não abriu a boca.
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Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi eliminado por sentença iníqua,
mas, quem se preocupa com a sua sorte?
Foi arrancado da terra dos vivos
e ferido de morte pelos pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios
e um túmulo no meio de malfeitores,
embora não tivesse cometido injustiça
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento.
Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação,
terá uma descendência duradoira,
viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Terminados os sofrimentos,
verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria.
O justo, meu servo, justificará a muitos
e tomará sobre si as suas iniquidades.
Por isso, Eu lhe darei as multidões como prémio
e terá parte nos despojos no meio dos poderosos;
porque ele próprio entregou a sua vida à morte
e foi contado entre os malfeitores,
tomou sobre si as culpas das multidões
e intercedeu pelos pecadores.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 101 (102), 2-3.24-25.26-28.19-21
(R. 2)

Refrão: Ouvi, Senhor, a minha oração,
chegue até Vós o meu clamor.
Ouvi, Senhor, a minha oração
e chegue até Vós o meu clamor.
Não escondais o vosso rosto no dia da minha aflição.
Inclinai para mim o vosso ouvido;
no dia em que chamar por Vós respondei-me sem demora.
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Ele deixou-me sem forças pelo caminho
e encurtou os meus dias.
Meu Deus, eu Vos peço, não me leveis a meio da vida:
de geração em geração duram os vossos anos.
No princípio criastes a terra,
o céu é obra das vossas mãos.
Eles hão-de passar, mas Vós permaneceis;
tal como um vestido, eles se vão gastando,
como um vestido os mudais e eles desaparecem.
Vós, porém, sois sempre o mesmo
e os vossos anos não têm fim.
Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras
e o povo que se há-de formar louvará o Senhor.
Debruçou-Se do alto da sua morada,
lá do Céu o Senhor olhou para a terra,
para ouvir os gemidos dos cativos,
para libertar os condenados à morte.
LEITURA I – 9

«O Senhor me enviou a curar os corações atribulados»

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou
a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos
e a liberdade aos prisioneiros,
a proclamar o ano da graça do Senhor
e o dia da acção justiceira do nosso Deus;
a consolar todos os aflitos,
a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do trajo de luto,
cânticos de louvor em vez de um espírito abatido.
Palavra do Senhor.

Is 61, 1-3a
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Salmo 89 (90), 2.3-4.5-6.9-10ab.10cd e 12.14 e 16
(R. 1)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio
através das gerações.
Antes de se formarem as montanhas
e nascer a terra e o mundo,
desde toda a eternidade
Vós, Senhor, sois Deus.
Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos
são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.
Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
de tarde ela murcha e seca.
Todos os nossos dias decorreram sob a vossa ira,
acabámos os nossos anos como um suspiro.
Os dias da nossa vida andam pelos setenta anos
e, se robustos, uns oitenta.
A maior parte são trabalho e desilusão,
passam depressa e nós partimos.
Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 3, 1-10

«Em nome de Jesus, levanta-te e anda»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro e João subiam ao templo
para a oração das três horas da tarde.
Trouxeram então um homem, coxo de nascença,
que colocavam todos os dias
à porta do templo, chamada Porta Formosa,
para pedir esmola aos que entravam.
Ao ver Pedro e João, que iam a entrar no templo,
pediu-lhes esmola.
Pedro, juntamente com João,
olhou fixamente para ele e disse-lhe: «Olha para nós».
O coxo olhava atentamente para Pedro e João,
esperando receber deles alguma coisa.
Pedro disse-lhe:
«Não tenho ouro nem prata,
mas dou-te o que tenho:
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda».
E, tomando-lhe a mão direita, levantou-o.
Nesse instante fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos,
levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar;
depois entrou com eles no templo,
caminhando, saltando e louvando a Deus.
Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus
e, sabendo que era aquele que costumava estar sentado,
a mendigar, à Porta Formosa do templo,
ficaram cheios de admiração e assombro
pelo que lhe tinha acontecido.
Palavra do Senhor.
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Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd
(R. 2cd)

Refrão: Os nossos olhos estão postos no Senhor,
até que Se compadeça de nós.
Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo
se fixam nas mãos do seu senhor.
Como os olhos da serva
se fixam nas mãos da sua senhora,
assim os nossos olhos
se voltam para o Senhor nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.

LEITURA I – 2

Actos 3, 11-16

«Foi a fé que vem d’Aquele que Deus ressuscitou
que lhe deu a saúde»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
o coxo de nascença que tinha sido curado
não largava Pedro e João
e todo o povo, cheio de assombro,
acorreu para junto deles, ao pórtico de Salomão.
Ao ver isto, Pedro falou ao povo, dizendo:
«Homens de Israel, porque vos admirais com isto?
Porque fitais os olhos em nós,
como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade
que fizemos andar este homem?
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O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
o Deus de nossos pais,
glorificou o seu Servo Jesus,
que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos,
estando ele resolvido a soltá-l’O.
Negastes o Santo e o Justo
e pedistes a libertação dum assassino;
matastes o autor da vida,
mas Deus ressuscitou-O dos mortos,
e nós somos testemunhas disso.
Foi pela fé no seu nome
que este homem que vedes e conheceis
recuperou as forças;
foi a fé que vem de Jesus
que o curou completamente, na presença de todos vós».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 102 (103), 1-2.3-4.11-12.13-14.15-16.17-18
(R. 1a ou 8)

Refrão: Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Ou: O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
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Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia
para os que O temem.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
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 I – 3

Actos 4, 8-12

«Em nenhum outro nome há salvação»

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

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 41 (42), 2-3.5; 42 (43), 3.4
(R. Salmo 41 (42), 2)

Refrão: Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
Quando irei contemplar a face de Deus?
A minha alma estremece ao recordar
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria
da multidão em festa.
Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário.
E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus.
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LEITURA I – 4

Actos 13, 32-39

«Aquele que Deus ressuscitou não conheceu a corrupção»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
disse Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia:
«Nós vos anunciamos a boa nova
de que a promessa feita a nossos pais,
Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus,
como está escrito no salmo segundo:
‘Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei’.
Que O ressuscitou dos mortos, para nunca voltar à corrupção,
é o que realmente Deus tinha declarado, dizendo:
‘Cumprirei para vós as promessas santas e fiéis, feitas a David’.
Por isso diz também noutra passagem da Escritura:
‘Não deixareis o vosso Santo conhecer a corrupção’.
Ora, David, depois de ter cumprido, durante a sua vida,
a vontade de Deus,
morreu, foi juntar-se a seus pais e conheceu a corrupção.
Mas Aquele que Deus ressuscitou não conheceu a corrupção.
Portanto, ficai a saber, irmãos:
É por Jesus que vos é anunciado o perdão dos pecados;
e esta justificação que não pudestes obter pela Lei de Moisés
é plenamente concedida a todo aquele que acredita em Jesus».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 142 (143), 1-2.5-6.10
(R. 1a)

Refrão: Ouvi, Senhor, a minha oração.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica,
atendei-me pela vossa justiça.
Não chameis a juízo o vosso servo,
porque ninguém é justo diante de Vós.
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Recordo os dias de outrora,
medito em todas as vossas obras
e considero as maravilhas que operastes.
Estendo para Vós as minhas mãos:
como terra sem água, a minha alma tem sede de Vós.
Ensinai-me a cumprir a vossa vontade,
porque sois o meu Deus.
O vosso espírito de bondade
me conduza por caminho recto.

LEITURA I – 5

Ap 21, 1-7

«Nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
bela como noiva adornada para o seu esposo.
Do trono ouvi uma voz forte que dizia:
«Eis a morada de Deus com os homens.
Deus habitará com os homens:
eles serão o seu povo
e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus.
Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos;
nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor,
porque o mundo antigo desapareceu».
Disse então Aquele que estava sentado no trono:
«Vou renovar todas as coisas».
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Disse-me ainda:
«Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras.
Tudo foi realizado.
Eu sou o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim.
Àquele que tem sede darei a beber gratuitamente
da fonte da água viva.
O vencedor receberá esta herança;
Eu serei seu Deus e ele será meu filho».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 62 (63), 2-3.4-6.7-9
(R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais do que a vida;
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.
Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares,
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Quando no leito Vos recordo,
passo a noite a pensar em Vós.
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.
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LEITURA I – 5

(Para os moribundos)

Ap 22, 17.20-21

«Vem, Senhor Jesus!»

Leitura do Livro do Apocalipse
O Espírito e a Esposa dizem: «Vem!».
E aquele que ouvir diga: «Vem!».
Quem tem sede venha;
e quem a deseja, receba de graça a água da vida.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
«Sim. Eu venho em breve».
«Amen. Vem, Senhor Jesus!».
A graça do Senhor esteja com todos vós.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 62 (63), 2-3.4-6.7-9 (R. 2b)

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

– 1

Rom 8, 14-17

«Se sofrermos com Ele,
também com Ele seremos glorificados»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus.
Vós não recebestes um espírito de escravidão
para recair no temor,
mas o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: «Abba! Pai!».
O próprio Espírito dá testemunho,
em união com o nosso espírito,
de que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, também somos herdeiros,
herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo;
se sofrermos com Ele,
também com Ele seremos glorificados.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 2

Rom 8, 18-27

«Esperando a libertação do nosso corpo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Eu penso que os sofrimentos do tempo presente
não têm comparação com a glória
que se há-de manifestar em nós.
Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente
a revelação dos filhos de Deus.
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Elas estão sujeitas à vã situação do mundo,
não por sua vontade,
mas por vontade d’Aquele que as submeteu,
com a esperança de que as mesmas criaturas
sejam também libertadas da corrupção que escraviza,
para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a criatura geme ainda agora
e sofre as dores da maternidade.
E não só ela, mas também nós,
que possuímos as primícias do Espírito,
gememos interiormente,
esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.
É em esperança que estamos salvos,
pois ver o que se espera não é esperança:
quem espera o que já vê?
Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança.
Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações,
conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus
que o Espírito intercede pelos cristãos.
Palavra do Senhor.

LEITURA II

– 3

Rom 8, 31b-35.37-39

«Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
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Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e 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?
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de 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
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

1 Cor 1, 18-25

«A fraqueza de Deus é mais forte do que o homem»

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

LEITURA II – 5

1 Cor 12, 12-22.24b-27

«Se um membro sofre,
todos os membros sofrem com ele»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros,
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim sucede também em Cristo.
– Na verdade, todos nós
judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito
para constituirmos um só corpo
e a todos nos foi dado a beber um só Espírito.
De facto, o corpo não é constituído por um só membro,
mas por muitos.
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Se o pé dissesse:
«Uma vez que não sou mão, não pertenço ao corpo»,
nem por isso deixaria de fazer parte do corpo.
E se a orelha dissesse:
«Uma vez que não sou olho, não pertenço ao corpo»,
nem por isso deixaria de fazer parte do corpo.
Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfacto?
Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros,
segundo a sua vontade.
Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo?
Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo.
O olho não pode dizer à mão: «Não preciso de ti»;
nem a cabeça dizer aos pés: «Não preciso de vós».
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos
são os mais necessários.
Deus organizou o corpo,
dispensando maior consideração ao que dela precisa,
para que não haja divisão no corpo
e os membros tenham a mesma solicitude uns com os outros.
Deste modo, se um membro sofre,
todos os membros sofrem com ele;
se um membro é honrado,
todos os membros se alegram com ele.
Vós sois corpo de Cristo e seus membros,
cada um por sua parte.
Palavra do Senhor.
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(Para os moribundos)

1 Cor 15, 12-20

«Se não há ressurreição dos mortos,
também Cristo não ressuscitou»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos,
porque dizem alguns no meio de vós
que não há ressurreição dos mortos?
Se não há ressurreição dos mortos,
também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou,
então a nossa pregação é inútil
e também é inútil a vossa fé.
E nós aparecemos como falsas testemunhas de Deus,
porque damos testemunho contra Deus,
ao afirmar que Ele ressuscitou Jesus Cristo,
quando de facto não O ressuscitou,
a ser verdade que os mortos não ressuscitam.
Porque, se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou,
é inútil a vossa fé, ainda estais nos vossos pecados;
e assim, os que morreram em Cristo também se perderam.
Se é só para a vida presente
que temos posta em Cristo a nossa esperança,
somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas não.
Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 7
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2 Cor 4, 16-18

«O homem interior vai-se renovando de dia para dia»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós 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.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 8

(Para os moribundos)

2 Cor 5, 1.6-l0

«Recebemos nos Céus uma habitação eterna»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Bem sabemos que, se esta nossa 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.
Nós 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.

308

Missas rituais

Por isso nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis,
quer continuemos a habitar no corpo,
quer tenhamos de sair dele.
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.

LEITURA II

– 9

Gal 4, 12-19

«Foi por ocasião de uma doença que vos anunciei o Evangelho»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Eu vos peço, irmãos, procedei como eu,
pois também eu me me fiz como vós.
Em nada me ofendestes.
Como sabeis, foi por ocasião de uma doença
que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez.
E não me desprezastes nem me rejeitastes,
apesar da minha enfermidade ser para vós uma dura prova.
Pelo contrário, recebestes-me como a um Anjo de Deus,
como a Cristo Jesus.
Onde está agora essa vossa alegria?
Porque eu posso testemunhar, que, se fosse possível,
teríeis arrancado os vossos olhos para mos dar.
E agora tornei-me vosso inimigo por vos ter dito a verdade?
O interesse que aí mostram por vós não é sincero.
O que eles querem é separar-vos de mim,
a fim de vos interessardes por eles.
É bom sentir da vossa parte um interesse verdadeiro,
mas sempre, e não só quando estou no meio de vós.
Meus filhinhos, sofro novamente as dores da maternidade,
até que Cristo Se forme em vós.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 10

Filip 2, 25-30

«Esteve doente, mas Deus teve piedade dele»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Julguei necessário enviar-vos Epafrodito,
meu irmão e companheiro de trabalho e de combate,
que vós me enviastes para me ajudar nas minhas necessidades.
Porque ele tinha saudades de todos vós
e estava preocupado por terdes sabido que esteve doente.
É verdade que esteve doente e às portas da morte.
Mas Deus teve piedade dele
e não somente dele mas também de mim,
para que eu não tivesse desgosto sobre desgosto.
Por isso, apressei-me a enviá-lo,
para que, ao vê-lo, de novo vos alegreis
e eu fique menos preocupado.
Acolhei-o no Senhor com toda a alegria
e estimai muito os homens como ele.
Foi pelo serviço de Cristo que esteve a ponto de morrer,
arriscando a própria vida
para suprir a ajuda que vós não podíeis prestar-me.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 11

Col 1, 22 -29

«Completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Deus reconciliou-vos consigo
pela morte de Cristo no seu corpo de carne,
para vos apresentar diante d’Ele
santos, puros e irrepreensíveis.
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Portanto, permanecei firmemente consolidados na fé
e inabaláveis na esperança
prometida pelo Evangelho que ouvistes
e que foi anunciado a toda a criatura que há debaixo do céu.
Eu, Paulo, fui constituído ministro deste Evangelho.
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo que é a Igreja.
Dela me tornei ministro,
em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito,
isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus,
o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos
e que foi agora manifestado aos seus santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer
em que consiste, entre os gentios,
a glória inestimável deste mistério:
Cristo no meio de vós, esperança da glória.
E nós O anunciamos, advertindo todos os homens
e instruindo-os em toda a sabedoria,
a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.
É para isso que eu trabalho,
combatendo com o apoio da sua força,
que actua em mim poderosamente.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 12

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

«Nós não temos um sumo sacerdote
incapaz de Se compadecer das nossas fraquezas»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus,
Jesus, Filho de Deus,
permaneçamos firmes na profissão da nossa fé.
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Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote
incapaz de Se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo,
à nossa semelhança, excepto no pecado.
Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça,
a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno.
Nos dias da sua vida mortal,
Ele dirigiu preces e súplicas,
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte,
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento.
E, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se, para todos os que Lhe obedecem,
causa de salvação eterna.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 13

Tg 5, 13-16

«A oração feita com fé salvará o enfermo»

Leitura da Epístola de São Tiago
Caríssimos:
Sofre alguém no meio de vós? Reze.
Sente-se alguém alegre? Cante.
Está doente alguém entre vós?
Mande chamar os presbíteros da Igreja
para que orem por ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
A oração feita com fé salvará o enfermo
e o Senhor o restabelecerá;
e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.

312

Missas rituais

Confessai uns aos outros os vossos pecados
e orai uns pelos outros, para que sejais curados.
A oração persistente do justo tem muito poder.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 14

1 Pedro 1, 3-9

«Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe,
nem se mancha, nem desaparece.
Esta herança está reservada nos Céus para vós,
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n’Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé:
a salvação das vossas almas.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 15

«Ainda não se manifestou o que havemos de ser»

Leitura da primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Vede que admirável amor o Pai nos consagrou
em nos chamarmos 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.
Palavra do Senhor.
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1 Jo 3, 1-2
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Mt 5, 4

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.		
Refrão

Mt 5, 1-12a

EVANGELHO

«Deles é o reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, 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.
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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.

2
Salmo 32 (33) , 22

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em Vós esperamos, Senhor.		

Refrão
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Mt 8, 1-4

EVANGELHO

«Senhor, se quiseres, podes curar-me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Ao descer Jesus do monte,
seguia-O uma grande multidão.
Veio então prostrar-se diante d’Ele um leproso,
que Lhe disse:
«Senhor, se quiseres, podes curar-me».
Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo:
«Eu quero: fica curado».
E imediatamente ficou curado da lepra.
Disse-lhe Jesus:
«Não digas nada a ninguém;
mas vai mostrar-te ao sacerdote
e apresenta a oferta que Moisés ordenou,
para que lhes sirva de testemunho».
Palavra da salvação.

3
Mt 8, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores.
Refrão
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EVANGELHO

Forma longa
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Mt 8, 5-17

«Tomou sobre si as nossas enfermidades»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao entrar Jesus em Cafarnaum,
aproximou-se d’Ele um centurião,
que Lhe suplicou, dizendo:
«Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico
e sofre horrivelmente».
Disse-lhe Jesus: «Eu irei curá-lo».
Mas o centurião respondeu-Lhe:
«Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa;
mas diz uma só palavra
e o meu servo ficará curado.
Porque eu, que não passo dum subalterno,
tenho soldados sob as minhas ordens:
digo a um ‘Vai!’ e ele vai; a outro ‘Vem!’ e ele vem;
e ao meu servo ‘Faz isto!’ e ele faz».
Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado
e disse àqueles que O seguiam:
«Em verdade vos digo:
Não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé.
Por isso vos digo:
Do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa,
com Abraão, Isaac e Jacob, no reino dos Céus,
ao passo que os filhos do reino
serão lançados nas trevas exteriores,
onde haverá choro e ranger de dentes».
Depois Jesus disse ao centurião:
«Vai para casa. Seja feito conforme acreditaste».
E naquela hora, o servo ficou curado.
Quando Jesus entrou na casa de Pedro,
viu que a sogra dele estava de cama com febre.
Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a;
ela então levantou-se e começou a servi-los.
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Ao cair da tarde, trouxeram-Lhe muitos possessos.
Jesus expulsou os espíritos com uma palavra
e curou todos os doentes.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, dizendo:
«Tomou sobre si as nossas enfermidades
e suportou as nossas doenças».
Palavra da salvação.

Ou:
EVANGELHO

Forma breve

Mt 8, 5-13

«Tomou sobre si as nossas enfermidades»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao entrar Jesus em Cafarnaum,
aproximou-se d’Ele um centurião,
que Lhe suplicou, dizendo:
«Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico
e sofre horrivelmente».
Disse-lhe Jesus: «Eu irei curá-lo».
Mas o centurião respondeu-Lhe:
«Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa;
mas diz uma só palavra
e o meu servo ficará curado.
Porque eu, que não passo dum subalterno,
tenho soldados sob as minhas ordens:
digo a um ‘Vai!’ e ele vai; a outro ‘Vem!’ e ele vem;
e ao meu servo ‘Faz isto!’ e ele faz».
Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado
e disse àqueles que O seguiam:
«Em verdade vos digo:
Não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé.
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Por isso vos digo:
Do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa,
com Abraão, Isaac e Jacob, no reino dos Céus,
ao passo que os filhos do reino
serão lançados nas trevas exteriores,
onde haverá choro e ranger de dentes».
Depois Jesus disse ao centurião:
«Vai para casa. Seja feito conforme acreditaste».
E naquela hora, o servo ficou curado.
Palavra da salvação.

Ou:
EVANGELHO

Forma breve

Mt 8, 14-17

«Tomou sobre si as nossas enfermidades»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus entrou na casa de Pedro
e viu que a sogra dele estava de cama com febre.
Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a;
ela então levantou-se e começou a servi-los.
Ao cair da tarde, trouxeram-Lhe muitos possessos.
Jesus expulsou os espíritos com uma palavra
e curou todos os doentes.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, dizendo:
«Tomou sobre si as nossas enfermidades
e suportou as nossas doenças».
Palavra da salvação.
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4
Mt 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.			
Refrão
EVANGELHO

Mt 11, 25-30

«Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos»

 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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5
Mt 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.				
Refrão

Mt 15, 29-31

EVANGELHO

Jesus cura muitos enfermos

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para junto do mar da Galileia
e, subindo ao monte, sentou-Se.
Veio ter com Ele uma grande multidão,
trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros,
que lançavam a seus pés.
Ele curou-os, de modo que a multidão ficou admirada,
ao ver os mudos a falar,
os aleijados a ficar sãos,
os coxos a andar e os cegos a ver;
e todos davam glória ao Deus de Israel.
Palavra da salvação.
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6
2 Cor1, 3b-4a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bendito seja, Deus, Pai de misericórdia
e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
										
Refrão

Mt 25, 31-40

EVANGELHO

«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;
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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.

7
Mt 8, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores. 			

Refrão
Mc 2, 1-12

EVANGELHO

«Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse:
‘Filho, os teus pecados estão perdoados’»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum
e se soube que Ele estava em casa,
juntaram-se tantas pessoas
que já não cabiam sequer em frente da porta;
e Jesus começou a pregar-lhes a palavra.
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Trouxeram-Lhe um paralítico,
transportado por quatro homens;
e, como não podiam levá-lo até junto d’Ele, devido à multidão,
descobriram o tecto por cima do lugar onde Ele Se encontrava
e, feita assim uma abertura,
desceram a enxerga em que jazia o paralítico.
Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico:
«Filho, os teus pecados estão perdoados».
Estavam ali sentados alguns escribas,
que assim discorriam em seus corações:
«Porque fala Ele deste modo? Está a blasfemar.
Não é só Deus que pode perdoar os pecados?».
Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar,
perguntou-lhes:
«Porque pensais assim nos vossos corações?
Que é mais fácil?
Dizer ao paralítico ‘Os teus pecados estão perdoados’
ou dizer ‘Levanta-te, toma a tua enxerga e anda’?
Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem
tem na terra o poder de perdoar os pecados,
‘Eu te ordeno – disse Ele ao paralítico –
levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa’».
O homem levantou-se,
tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente,
de modo que todos ficaram maravilhados
e glorificavam a Deus, dizendo:
«Nunca vimos coisa assim».
Palavra da salvação.
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8
Tg 1, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
									
Refrão
Mc 4, 35-41

EVANGELHO

«Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele dia, ao cair da tarde,
Jesus disse aos seus discípulos:
«Passemos à outra margem do lago».
Eles deixaram a multidão
e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado.
Iam com Ele outras embarcações.
Levantou-se então uma grande tormenta
e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água.
Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada.
Eles acordaram-n’O e disseram:
«Mestre, não Te importas que pereçamos?».
Jesus levantou-Se,
falou ao vento imperiosamente e disse ao mar:
«Cala-te e está quieto».
O vento cessou e fez-se grande bonança.
Depois disse aos discípulos:
«Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?».
Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros:
«Quem é este homem,
que até o vento e o mar Lhe obedecem?».
Palavra da salvação.
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9

Ef 1, 3

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Bendito seja Deus,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
								
Refrão
Mc 10, 46-52

EVANGELHO

«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
quando Jesus ia a sair de Jericó
com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu,
a pedir esmola à beira do caminho.
Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava,
começou a gritar:
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim».
Muitos repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais:
«Filho de David, tem piedade de mim».
Jesus parou e disse: «Chamai-o».
Chamaram então o cego e disseram-lhe:
«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te».
O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus.
Jesus perguntou-lhe:
«Que queres que Eu te faça?».
O cego respondeu-Lhe:
«Mestre, que eu veja».
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Jesus disse-lhe:
«Vai: a tua fé te salvou».
Logo ele recuperou a vista
e seguiu Jesus pelo caminho.
Palavra da salvação.

10
Salmo 32 (33) , 22

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em Vós esperamos, Senhor.		

Refrão
Mc 16, 15-20

EVANGELHO

«Quando impuserem as mãos sobre os doentes,
eles ficarão curados»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes,
eles ficarão curados».
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E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

11
2 Cor 1, 3b-4a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bendito seja, Deus, Pai de misericórdia
e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
										
Refrão
EVANGELHO

Lc 7, 19-23 (gr. 18b-23)

«Ide contar a João o que vistes e ouvistes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
João Baptista chamou dois dos seus discípulos
e enviou-os ao Senhor com esta mensagem:
«És Tu Aquele que havia de vir
ou devemos esperar outro?».
Ao chegarem junto de Jesus, os homens disseram-Lhe:
«João Baptista mandou-nos perguntar-Te:
‘És Tu Aquele que havia de vir
ou devemos esperar outro?’».
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Nessa altura Jesus curou muitas pessoas,
de doenças, padecimentos e espíritos malignos,
e deu a vista a muitos cegos.
Então respondeu-lhes:
«Ide contar a João o que vistes e ouvistes:
os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam
e aos pobres é anunciado o Evangelho;
e feliz daquele que não encontrar em Mim ocasião de queda».
Palavra da salvação.

12
Ef 1, 3

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Bendito seja Deus,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
										
Refrão
Lc 10, 5-6.8-9

EVANGELHO

«Curai os enfermos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa!’.
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E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.

13
Mt 8, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores. 		

Refrão
Lc 10, 25-37

EVANGELHO

«Quem é o meu próximo?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se um doutor da lei
e perguntou a Jesus para O experimentar:
«Mestre,
que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?».
Jesus disse-lhe:
«Que está escrito na lei? Como lês tu?».
Ele respondeu:
«Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento;
e ao próximo como a ti mesmo».
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Disse-lhe Jesus:
«Respondeste bem. Faz isso e viverás».
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
«E quem é o meu próximo?».
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores.
Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no
e foram-se embora, deixando-o meio morto.
Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote;
viu-o e passou adiante.
Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar,
viu-o e passou também adiante.
Mas um samaritano, que ia de viagem,
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão.
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria montada,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
No dia seguinte, tirou duas moedas,
deu-as ao estalajadeiro e disse:
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais
eu to pagarei quando voltar’.
Qual destes três te parece ter sido o próximo
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?».
O doutor da lei respondeu:
«O que teve compaixão dele».
Disse-lhe Jesus:
«Então vai e faz o mesmo».
Palavra da salvação.
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14
Salmo 32 (33) , 22

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em Vós esperamos, Senhor.		

Refrão
Lc 11, 5-13

EVANGELHO

«Pedi e dar-se-vos-á»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se algum de vós tiver um amigo,
poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer:
‘Amigo, empresta-me três pães,
porque chegou de viagem um dos meus amigos
e não tenho nada para lhe dar’.
Ele poderá responder lá de dentro:
‘Não me incomodes;
a porta está fechada,
eu e os meus filhos estamos deitados
e não posso levantar-me para te dar os pães’.
Eu vos digo:
Se ele não se levantar por ser amigo,
ao menos, por causa da sua insistência,
levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa.
Também vos digo:
Pedi e dar-se-vos-á;
procurai e encontrareis;
batei à porta e abrir-se-vos-á.
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Porque quem pede recebe;
quem procura encontra
e a quem bate à porta, abrir-se-á.
Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe,
em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente?
E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião?
Se vós, que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai do Céu
dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!».
Palavra da salvação.

15
2 Cor 1, 3b-4a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bendito seja, Deus, Pai de misericórdia
e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
										
Refrão
Lc 12, 35-44

EVANGELHO

«Felizes os servos,
que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
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Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Disse Pedro a Jesus:
«Senhor, é para nós que dizes esta parábola,
ou também para todos os outros?».
O Senhor respondeu:
«Quem é o administrador fiel e prudente
que o senhor estabelecerá à frente da sua casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar,
encontrar assim ocupado.
Em verdade vos digo
que o porá à frente de todos os seus bens.
Palavra da salvação.
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16
Mt 5, 4

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.		
Refrão
Lc 18, 9-14

EVANGELHO

«Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus disse a seguinte parábola
para alguns que se consideravam justos
e desprezavam os outros:
«Dois homens subiram ao templo para orar;
um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu, de pé, orava assim:
‘Meu Deus, dou-Vos graças
por não ser como os outros homens,
que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem como este publicano.
Jejuo duas vezes por semana
e pago o dízimo de tudo quanto possuo’.
O publicano ficou a distância
e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu;
mas batia no peito e dizia:
‘Meu Deus, tende compaixão de mim,
que sou pecador’.
Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa
e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».
Palavra da salvação.
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17
(Para os moribundos)
2 Cor 1, 3b-4a

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
										
Refrão
Jo 6, 35-40

EVANGELHO

«A vontade d’Aquele que Me enviou é esta:
que Eu não perca nenhum dos que Ele Me deu»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Eu sou o pão da vida:
Quem vem a Mim nunca mais terá fome
e quem acredita em Mim nunca mais terá sede.
No entanto, como vos disse,
‘embora tivésseis visto, não acreditais’.
Todos aqueles que o Pai Me dá virão a Mim
e àqueles que vêm a Mim não os rejeitarei,
porque desci do Céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade d’Aquele que Me enviou.
E a vontade d’Aquele que Me enviou é esta:
que Eu não perca nenhum dos que Ele Me deu,
mas os ressuscite no último dia.
De facto, é esta a vontade de meu Pai:
que todo aquele que vê o Filho e acredita n’Ele
tenha a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia».
Palavra da salvação.
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18
(Para os moribundos)
Mt 8, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores.				

Refrão
Jo 6, 53-58

EVANGELHO

«Quem comer deste pão viverá eternamente»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«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 aquele que os vossos pais comeram, e morreram;
quem comer deste pão viverá eternamente».
Palavra da salvação.
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19
Mt 8, 17

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre Si as nossas dores.
Refrão
EVANGELHO

Jo 9, 1-7

«Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais;
mas aconteceu assim
para se manifestarem nele as obras de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença.
Os discípulos perguntaram-Lhe:
«Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego?
Ele ou os seus pais?».
Jesus respondeu-lhes:
«Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais;
mas aconteceu assim
para se manifestarem nele as obras de Deus.
É preciso trabalhar, enquanto é dia,
nas obras d’Aquele que Me enviou.
Vai chegar a noite, em que ninguém pode trabalhar.
Enquanto Eu estou no mundo, sou a luz do mundo».
Dito isto, cuspiu em terra,
fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego.
Depois disse-lhe:
«Vai lavar-te à piscina de Siloé»;
– Siloé quer dizer «Enviado» –.
Ele foi, lavou-se e ficou a ver.
Palavra da salvação.
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20
Mt 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei. 					

Refrão

Jo 10, 11-18

EVANGELHO

«O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas»

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

LEITURAS DA
HISTÓRIA DA PAIXÃO DO SENHOR
Podem também fazer-se leituras do Evangelho tomadas da história da Paixão
do Senhor, se parecer oportuno, como vem no Domingo da Paixão (Leccionário Dominical A, pp. 139 ss; B, pp. 162 ss.; C, pp. 162 ss), ou na Sexta-Feira Santa (ibidem
A, pp. 165 ss; B, pp. 185 ss; C, pp. 185 ss), ou na Missa votiva do mistério da Santa
Cruz (adiante, pp. 923, ou como segue:

1
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: pp. 48

Mt 26, 42b

Repete-se

Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba,
seja feita a vossa vontade.				
		
Refrão
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Mt 26, 36-46

EVANGELHO

«Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba,
faça-se a tua vontade»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus chegou com os seus discípulos
a uma propriedade chamada Getsémani
e disse-lhes:
«Ficai aqui, enquanto Eu vou além orar».
E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-Se e a angustiar-Se.
Disse-lhes então:
«A minha alma está numa tristeza de morte.
Ficai aqui e vigiai comigo».
E adiantando-Se um pouco mais, caiu com o rosto por terra,
enquanto orava e dizia:
«Meu Pai,
se é possível, passe de Mim este cálice.
Todavia, não se faça como Eu quero,
mas como Tu queres».
Depois, foi ter com os discípulos,
encontrou-os a dormir e disse a Pedro:
«Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo!
Vigiai e orai, para não cairdes em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca».
De novo Se afastou, pela segunda vez,
e orou, dizendo:
«Meu Pai,
se este cálice não pode passar sem que Eu o beba,
faça-se a tua vontade».
Voltou novamente e encontrou-os a dormir,
pois os seus olhos estavam pesados de sono.
Deixou-os e foi de novo orar, pela terceira vez,
repetindo as mesmas palavras.
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Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes:
«Dormi agora e descansai.
Chegou a hora em que o Filho do homem
vai ser entregue às mãos dos pecadores.
Levantai-vos, vamos.
Aproxima-se aquele que Me vai entregar».
Palavra da salvação.

2
(Para os moribundos)
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: pp. 48

1 Cor 15, 3b; Rom 4, 25b

Repete-se

Cristo morreu pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação.			

Refrão

Mc 15, 33-39; 16, 1-6a

EVANGELHO

A morte e ressurreição do Senhor

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
quando chegou o meio-dia,
as trevas envolveram toda a terra até às três horas da tarde.
E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte:
«Eloí, Eloí, lemá sabactáni?»,
que quer dizer:
«Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?».
Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram:
«Está a chamar por Elias».

343

unção dos doentes

Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre
e, pondo-a na ponta duma cana, deu-Lhe a beber e disse:
«Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali».
Então Jesus, soltando um grande brado, expirou.
O véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo.
O centurião que estava em frente de Jesus,
ao vê-l’O expirar daquela maneira, exclamou:
«Na verdade, este homem era Filho de Deus».
Depois de passar o sábado,
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé
compraram aromas para irem embalsamar Jesus.
E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo,
chegaram ao sepulcro ao nascer do sol.
Diziam umas às outras:
«Quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro?».
Mas, olhando, viram que a pedra já fora revolvida;
e era muito grande.
Entrando no sepulcro,
viram um jovem sentado do lado direito,
vestido com uma túnica branca,
e ficaram assustadas.
Mas ele disse-lhes: «Não vos assusteis.
Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?
Ressuscitou: não está aqui».
Palavra da salvação.
3
(Para os moribundos)
Rom 6, 8

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: pp. 48

Repete-se

Se morremos com Cristo,
também com Cristo viveremos.			

Refrão
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Lc 23, 44-49; 24, 1-6a

EVANGELHO

Morte e ressurreição de Jesus

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Era já quase meio-dia,
quando as trevas cobriram toda a terra,
até às três horas da tarde,
porque o sol se tinha eclipsado.
O véu do templo rasgou-se ao meio.
E Jesus exclamou com voz forte:
«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito».
Dito isto, expirou.
Vendo o que sucedera,
o centurião deu glória a Deus, dizendo:
«Realmente este homem era justo».
E toda a multidão que tinha assistido àquele espectáculo,
ao ver o que se passava, regressava batendo no peito.
Todos os conhecidos de Jesus,
bem como as mulheres que O acompanhavam desde a Galileia,
mantinham-se à distância, observando estas coisas.
No primeiro dia da semana, ao romper da manhã,
as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia
foram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado.
Encontraram a pedra do sepulcro removida
e ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Estando elas perplexas com o sucedido,
apareceram-lhes dois homens com vestes resplandecentes.
Ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão,
enquanto eles lhes diziam:
«Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo?
Não está aqui: ressuscitou».
Palavra da salvação.
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4
cf. Lc 24, 26

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: pp. 48

Repete-se

Cristo tinha de sofrer,
para entrar na sua glória.			

Refrão
Lc 24, 13-35

EVANGELHO

«Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Dois dos discípulos de Jesus
iam a caminho duma povoação chamada Emaús,
que ficava a duas léguas de Jerusalém.
Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.
Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem.
Ele perguntou-lhes:
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?».
Pararam, com ar muito triste,
e um deles, chamado Cléofas, respondeu:
«Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou nestes dias».
E Ele perguntou: «Que foi?».
Responderam-Lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré,
profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo;
e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes
O entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel.
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu.
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É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos sobressaltaram:
foram de madrugada ao sepulcro,
não encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos
a anunciar que Ele estava vivo.
Alguns dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as mulheres tinham dito.
Mas a Ele não O viram».
Então Jesus disse-lhes:
«Homens sem inteligência e lentos de espírito
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram!
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?».
Depois, começando por Moisés e passando pelos Profetas,
explicou-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de seguir para diante.
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O.
Mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
quando Ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras?».
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles,
que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão».
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como O tinham reconhecido ao partir o pão.
Palavra da salvação.
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5
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: pp. 48

2 Tim 1, 10

Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, venceu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Refrão

Jo 20, 1-9

EVANGELHO

«Viu e acreditou»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro
e viu a pedra retirada do sepulcro.
Correu então e foi ter com Simão Pedro
e com o discípulo predilecto de Jesus
e disse-lhes:
«Levaram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde O puseram».
Pedro partiu com o outro discípulo
e foram ambos ao sepulcro.
Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.
Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
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Entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura,
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.
Palavra da salvação.

ADMINISTRAÇÃO DO VIÁTICO
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

1 Reis 19, 4-8

«Fortalecido com aquele alimento,
caminhou até ao monte de Deus»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro.
Depois sentou-se debaixo de um junípero
e, desejando a morte, exclamou:
«Já basta, Senhor. Tirai-me a vida,
porque não sou melhor que meus pais».
Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero.
Nisto, um Anjo tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come».
Ele olhou e viu à sua cabeceira
um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água.
Comeu e bebeu e tornou a deitar-se.
O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come,
porque ainda tens um longo caminho a percorrer».
Elias levantou-se, comeu e bebeu.
Depois, fortalecido com aquele alimento,
caminhou durante quarenta dias e quarenta noites
até ao monte de Deus, Horeb.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
(R. 1 ou cf. 4ab)

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
Ou: Ainda que tenha de andar por vales de trevas e de morte,
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
enchem-me de confiança.
Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e 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.
Ou o salmo seguinte:

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.10-11
(R. 9a)

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

LEITURA I – 2

Job 19, 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 144 (145), 10.14.15-16.17-18
(R. 18a)

Refrão: O Senhor está perto de quantos O invocam.
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.
Todos têm os olhos postos em Vós
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.
Outro salmo à escolha:

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 41 (42), 2-3.5; 42 (43), 3.4.5
(R. Salmo 41 (42), 3)

Refrão: A minha alma tem sede do Deus vivo.
Quando verei a face de Deus?
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face de Deus?
A minha alma estremece ao recordar
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria
da multidão em festa.
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Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário.
E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus.
Porque estás triste, minha alma, e desfaleces?
Espera em Deus.
Ainda O hei-de louvar,
meu Salvador e meu Deus.

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Ap 3, 14b.20-22

«Cearei com ele e ele comigo»

Leitura do Livro do Apocalipse
Assim fala o Amen, a Testemunha fiel e verdadeira,
o Princípio das criaturas de Deus:
«Eu estou à porta e chamo.
Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor fá-lo-ei sentar-se comigo no meu trono,
como Eu também fui vencedor
e estou sentado com meu Pai no seu trono».
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às Igrejas.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 (116), 12-13.15-16.17-18
(R. Salmo 114 (115), 9 ou 115 (116), 13)

Refrão: Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor.
Ou: Elevarei o cálice da salvação
e invocarei o nome do Senhor.
Ou: Aleluia.
Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.

LEITURA I – 2

Ap 22, 17.20-21

«Vem, Senhor Jesus!»

Leitura do Livro do Apocalipse
O Espírito e a Esposa dizem: «Vem!».
E aquele que ouvir diga: «Vem!».
Quem tem sede venha;
e quem a deseja, receba de graça a água da vida.
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Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
«Sim. Eu venho em breve».
«Amen. Vem, Senhor Jesus!».
A graça do Senhor esteja com todos vós.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 41 (42), 2-3.5; 42 (43), 3.4.5
(R. Salmo 41 (42), 3)

Refrão: A minha alma tem sede do Deus vivo.
Quando verei a face de Deus?
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face de Deus?
A minha alma estremece ao recordar
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria
da multidão em festa.
Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário.
E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus.
Porque estás triste, minha alma, e desfaleces?
Espera em Deus.
Ainda O hei-de louvar,
meu Salvador e meu Deus.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

1 Cor 10, 16-17

«Há um só pão, formamos um só corpo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Não é o cálice de bênção que abençoamos
a comunhão com o Sangue de Cristo?
Não é o pão que partimos
a comunhão com o Corpo de Cristo?
Visto que há um só pão,
nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 2

1 Cor 11, 23-26

«Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
«Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim».
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha».
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1
Jo 6, 51 ou 10, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor:
Quem comer deste pão viverá eternamente. Refrão
Ou: Eu sou a porta, diz o Senhor:
Quem entrar por Mim será salvo e encontrará alimento.
												

Refrão
Jo 6, 41-51

EVANGELHO

«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
os judeus murmuravam de Jesus, por Ele ter dito:
«Eu sou o pão que desceu do Céu».
E diziam: «Não é Ele Jesus, o filho de José?
Não conhecemos o seu pai e a sua mãe?
Como é que Ele diz agora: ‘Eu desci do Céu’?».
Jesus respondeu-lhes:
«Não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a Mim,
se o Pai, que Me enviou, não o trouxer;
e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.
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Está escrito no livro dos Profetas:
‘Serão todos instruídos por Deus’.
Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino
vem a Mim.
Não porque alguém tenha visto o Pai;
só Aquele que vem de junto de Deus viu o Pai.
Em verdade, em verdade vos digo:
Quem acredita tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida.
No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram.
Mas este pão é o que desce do Céu
para que não morra quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo».
Palavra da salvação.

2
Jo 6, 54 ou 11, 25; 14, 6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna, diz o Senhor,
e Eu o ressuscitarei no último dia.		
Refrão
Ou: Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor:
Ninguém vai ao Pai senão por Mim.		
Refrão
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EVANGELHO

Jo 6, 51-58

«Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna;
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 a minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo».
Os judeus discutiam entre si:
«Como pode Ele dar-nos a sua carne a comer?».
E 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.

MATRIMÓNIO

LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I – 1

Gen 1, 26 -28.31a

«Ele o criou homem e mulher»

Leitura do Livro do Génesis
Disse Deus:
«Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra».
Deus criou o ser humano à sua imagem,
criou-o à imagem de Deus.
Ele o criou homem e mulher.
Deus abençoou-os, dizendo:
«Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem na terra».
Deus viu tudo o que tinha feito:
era tudo muito bom.
Palavra do Senhor.
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Salmo 32 (33), 12 e 18.20-21.22
(R. 5b)

Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra.
Ou: A terra está cheia da bondade do Senhor.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
LEITURA I – 2

Gen 2, 18-24

«E os dois serão uma só carne»

Leitura do Livro do Génesis
Disse o Senhor Deus:
«Não é bom que o homem esteja só:
vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele».
Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra
todos os animais do campo e todas as aves do céu,
conduziu-os até junto do homem,
para ver como ele os chamaria,
a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos
pelo nome que o homem lhes desse.
O homem chamou pelos seus nomes
todos os animais domésticos, todas as aves do céu
e todos os animais do campo.
Mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele.
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Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem
um sono profundo
e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela,
fazendo crescer a carne em seu lugar.
Da costela do homem o Senhor Deus formou a mulher
e apresentou-a ao homem.
Ao vê-la, o homem exclamou:
«Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem».
Por isso, o homem deixará pai e mãe,
para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 148, 1-2.3-4.9-10.11-13a.13bc e 14bc
(R. cf. 13a)

Refrão: Louvai o nome do Senhor.
Ou: Aleluia.
Louvai o Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas.
Louvai-O, todos os seus Anjos,
louvai-O, todos os seus exércitos.
Louvai-o, sol e lua,
louvai-O, todos os astros luminosos.
Louvai-O, céus dos céus
e águas que estais acima dos céus.
Louvai-O, montanhas e colinas,
árvores de fruto e todos os cedros,
feras e animais domésticos,
répteis e aves que voam.
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Reis e povos do mundo,
príncipes e todos os juízes da terra,
jovens e donzelas, velhos e crianças,
louvem todos o nome do Senhor.
O seu nome é sublime,
a sua majestade está acima do céu e da terra.
Louvem-n’O todos os seus fiéis,
os filhos de Israel, seu povo eleito.

LEITURA I – 3

Gen 24, 48-51.58-67

«Isaac amou Rebeca e assim foi consolado da morte da sua mãe»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
o servo de Abraão disse a Labão:
«Eu prostrei-me em adoração
e louvei o Senhor, Deus do meu amo Abrão,
que me conduziu pelo recto caminho,
a fim de escolher a sobrinha do meu amo
para esposa de seu filho.
Agora, dizei-me se quereis usar de benevolência e fidelidade
para com meu amo.
Se não, dizei-mo também
e dirigir-me-ei para a direita ou para a esquerda».
Labão e Betuel responderam:
«É do Senhor que tudo isto vem.
Nós nada podemos dizer-te.
Aqui está Rebeca.
Toma-a contigo e parte,
para que ela seja esposa do filho do teu amo,
segundo a palavra do Senhor».
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Chamaram Rebeca e perguntaram-lhe:
«Queres ir com este homem?».
«Sim», respondeu ela.
Despediram-se então de Rebeca,
com sua ama, o servo de Abraão e seus homens,
e abençoaram-nos, dizendo:
«És nossa irmã:
possas tu vir a ser mãe de um grande povo
e a tua descendência triunfe dos seus inimigos».
Rebeca e as servas levantaram-se
e, montadas em camelos, seguiram o homem;
e o servo que conduzia Rebeca pôs-se a caminho.
Isaac tinha voltado do poço de Laai-Roí
e habitava na região do Negueb.
Uma vez em que ele saíra a passear pelo campo à tardinha,
ergueu os olhos e viu uns camelos que acabavam de chegar.
Rebeca, sua prima, ergueu também os olhos e viu Isaac.
Ela desceu do camelo e perguntou ao servo:
«Quem é aquele homem
que vem a correr pelo campo ao nosso encontro?».
O servo respondeu: «É o meu senhor».
Rebeca tomou o véu e cobriu-se.
O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito.
Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe.
Depois casou com ela e amou-a,
consolando-se assim da morte de sua mãe.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144 (145), 8-9.10 e 15.17-18
(R. cf. 9a ou 1-2)

Refrão: O Senhor é bom para todas as suas criaturas.
Ou: Quero louvar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
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O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as suas criaturas.
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Todos têm os olhos postos em Vós
e a seu tempo lhes dais o alimento.
O Senhor é justo em todos seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.

LEITURA I – 4

Tob 7, 6-14

«O Senhor do Céu, vos faça felizes
e vos conceda misericórdia e paz»

Leitura do Livro de Tobias
Naqueles dias,
Raguel levantou-se e beijou Tobias, chorando de comoção.
Depois abençoou-o, dizendo:
«Bendito sejas tu, filho de tão bom e digno pai!
Oh triste infelicidade
ter ficado cego um homem tão justo e tão caridoso!».
Lançou-se ao pescoço de Tobias, seu parente,
e continuou a chorar.
Também Edna, sua esposa, chorava,
bem como Sara, sua filha.
A seguir, mataram um carneiro do rebanho
e ofereceram-lhes cordial hospedagem.
Depois de se terem lavado e sentado à mesa,
Tobias disse a Rafael:
«Irmão Azarias, pede a Raguel
que me dê por esposa minha prima Sara».
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Raguel ouviu estas palavras e disse ao jovem:
«Come e bebe e passa a noite tranquilo,
porque ninguém tem mais direito
de receber como esposa minha filha Sara,
do que tu, meu irmão,
nem eu tenho o direito de a entregar a outro senão a ti,
porque és o meu parente mais próximo.
Devo, contudo, dizer-te a verdade, filho:
Já a dei a sete maridos da nossa linhagem
e todos morreram na noite em que se aproximaram dela.
Mas agora, filho, come e bebe».
Tobias, porém, respondeu:
«Não comerei nem beberei,
antes que resolvas a minha situação».
Disse Raguel:
«Toma-a desde este momento,
segundo a sentença do livro de Moisés;
pelo próprio Céu foi decidido que ela te seja entregue.
Leva a tua prima para casa;
doravante serás seu irmão e ela tua irmã.
A partir de hoje, ela te pertence para sempre.
E o Senhor do Céu, meu filho, vos faça felizes esta noite
e vos conceda misericórdia e paz».
Raguel chamou Sara, sua filha, e ela aproximou-se.
Tomando-a pela mão, entregou-a a Tobias, dizendo:
«Recebe-a como esposa,
segundo a lei e o decreto do livro de Moisés.
Recebe-a e volta com ela são e salvo para casa de teu pai.
O Senhor do Céu vos dê boa viagem na sua paz».
Depois chamou a mãe da jovem
e disse-lhe que trouxesse uma folha de papiro.
Redigiu o contrato matrimonial,
pelo qual dava Sara como esposa a Tobias,
segundo a sentença da lei de Moisés.
Só então começaram a comer e a beber.
Palavra do Senhor.
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Salmo 102 (103), 1-2.8 e 13.17-18a
(R. 8a ou 17)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
Ou: A bondade do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O temem.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o ser vivo bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
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.

LEITURA I – 5

Tob 8, 4b-8

«Cheguemos juntos a uma ditosa velhice»

Leitura do Livro de Tobias
Na noite do casamento,
Tobias levantou-se do leito e disse a Sara:
«Levanta-te, minha irmã;
vamos rezar, pedindo ao Senhor
que nos conceda a sua misericórdia e nos salve».
Ela levantou-se e começaram a rezar,
pedindo ao Senhor que os salvasse.
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Disse Tobias:
«Bendito sois, Deus dos nossos pais.
Bendito é o vosso nome por todos os séculos dos séculos.
Louvem-Vos os céus e todas as criaturas,
por todos os séculos dos séculos.
Vós criastes Adão e lhe destes Eva por esposa,
como auxílio e amparo;
e de ambos nasceu o género humano.
Vós dissestes: ‘Não é bom que o homem esteja só;
façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele’.
Senhor, bem sabeis
que não é por paixão, mas com intenção pura,
que tomo esta minha prima como esposa.
Tende piedade de mim e dela
e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 32 (33), 12 e 18.20-21.22
(R. 5b)

Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra.
Ou: A terra está cheia da bondade do Senhor.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.

369

matrimónio

LEITURA I – 6

Prov 31, 10-13.19-20.30-31

«A mulher que teme o Senhor é que será louvada»

Leitura do Livro dos Provérbios
Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa?
O seu valor é maior que o das pérolas.
Nela confia o coração do marido
e jamais lhe falta coisa alguma.
Ela dá-lhe bem-estar e não desventura,
em todos dias da sua vida.
Procura obter lã e linho
e põe mãos ao trabalho alegremente.
Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso.
Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente.
A graça é enganadora e vã a beleza;
a mulher que teme o Senhor é que será louvada.
Dai-lhe o fruto das suas mãos
e suas obras a louvem às portas da cidade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5
(R. cf. 1a)

Refrão: Ditoso o que segue o caminho do Senhor.
Feliz de ti que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.
Tua esposa será como videira fecunda,
no íntimo do teu lar;
teus filhos serão como ramos de oliveira,
ao redor da tua mesa.
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Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da tua vida.

LEITURA I – 7

Cant 2, 8-10.14.16a; 8, 6-7a

«O amor é forte como a morte»

Leitura do Cântico dos Cânticos
Eis a voz do meu amado!
Ele aí vem, transpondo os montes, saltando sobre as colinas.
O meu amado é semelhante a uma gazela
ou ao filhinho da corça.
Ei-lo detrás do nosso muro,
a olhar pela janela, a espreitar através das grades.
O meu amado ergue a voz e diz-me:
«Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem.
Minha pomba, escondida nas fendas dos rochedos,
ao abrigo das encostas escarpadas,
mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz.
A tua voz é suave e o teu rosto é encantador».
O meu amado é para mim e eu sou para ele.
Ele disse-me:
«Grava-me como um selo no teu coração,
como um selo no teu braço,
porque o amor é forte como a morte
e a paixão é violenta como o abismo.
Os seus ardores são setas de fogo, são chamas do Senhor.
As águas torrenciais não podem apagar o amor,
nem os rios o podem submergir».
Palavra do Senhor.

371

matrimónio

Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5
(R. cf. 1a ou 4)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Felizes os que esperam no Senhor.
Ou: Será abençoado o homem que teme o Senhor.
Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.
Tua esposa será como videira fecunda
no íntimo do teu lar;
teus filhos serão como ramos de oliveira
ao redor da tua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da tua vida.

LEITURA I – 8

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.
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.

372

missas rituais

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

Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
livrou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
O pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
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LEITURA I – 9

Jer 31, 31-32a.33-34

«Estabelecerei com a casa de Israel uma aliança nova»

Leitura do Livro de Jeremias
Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá
uma aliança nova.
Não será como a aliança que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egipto.
Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel,
naqueles dias, diz o Senhor:
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma
e gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Já não terão de se instruir uns aos outros,
nem de dizer cada um a seu irmão:
«Aprende a conhecer o Senhor».
Todos eles Me conhecerão,
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 111 (112), 1-2.3-4-5-6.7-8.9
(R. cf.1b)

Refrão: Feliz o homem
que ama ardentemente os preceitos do Senhor.
Ou: Aleluia.
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.
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Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado;
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor.
O seu coração é inabalável, nada teme
e verá os adversários confundidos.
Reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre
e pode levantar a cabeça com dignidade.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I

Ap 19, 1.5-9a

«Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João,
ouvi como que a voz poderosa de uma grande multidão,
que dizia no Céu:
«Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus!»
E do trono saiu uma voz que dizia:
Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,
vós que O temeis, pequenos e grandes!».
Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão,
como o marulhar de águas caudalosas,
como o ribombar de fortes trovões,
aclamando:
«Aleluia, porque reina o Senhor, nosso Deus omnipotente.
Alegremo-nos e exultemos e dêmos-Lhe glória,
porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro
e a sua Esposa está preparada:
foi-lhe concedido que vestisse linho fino e resplandecente».
Esse linho são as obras justas dos santos.
Disse o Anjo: «Escreve:
‘Felizes os convidados
para o banquete das núpcias do Cordeiro’».
Palavra do Senhor.
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Salmo 148, 1-2.3-4.9-10.11-13a.13bc e 14bc
(R. cf. 13a)

Refrão: Louvai o nome do Senhor.
Ou: Aleluia.
Louvai o Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas.
Louvai-O, todos os seus Anjos,
louvai-O, todos os seus exércitos.
Louvai-o, sol e lua,
louvai-O, todos os astros luminosos.
Louvai-O, céus dos céus
e águas que estais acima dos céus.
Louvai-O, montanhas e colinas,
árvores de fruto e todos os cedros,
feras e animais domésticos,
répteis e aves que voam.
Reis e povos do mundo,
príncipes e todos os juízes da terra,
jovens e donzelas, velhos e crianças,
louvem todos o nome do Senhor.
O seu nome é sublime,
a sua majestade está acima do céu e da terra.
Louvem-n’O todos os seus fiéis,
os filhos de Israel, seu povo eleito.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

Rom 8, 31b-35.37-39

«Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e 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?
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de 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
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Forma longa

Rom 12, 1-2.9-18

«Oferecei-vos como vítima santa, viva, agradável a Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que vos ofereçais a vós mesmos
como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
como culto espiritual.
Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos,
pela renovação espiritual da vossa mente,
para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
e rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Bendizei aqueles que vos perseguem;
abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que estão alegres,
chorai com os que choram.
Vivei em harmonia uns com os outros.
Não aspireis às grandezas,
mas conformai-vos com o que é humilde.
Não vos considereis como sábios.
Não pagueis o mal com o mal,
mas preocupai-vos em praticar o bem para com todos os homens.
Se for possível, quanto de vós depende,
vivei em paz com todos.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Forma breve

Rom 12, 1-2. 9-13

«Oferecei-vos como vítima santa, viva, agradável a Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que vos ofereçais a vós mesmos
como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
como culto espiritual.
Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos,
pela renovação espiritual da vossa mente,
para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom,
o que Lhe é agradável,
o que é perfeito.
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
e rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 3

Rom 15, 1b-3a.5-7.13

«Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Não devemos procurar a própria satisfação,
mas procure cada um de vós agradar ao próximo,
para seu bem e edificação,
pois Cristo também não procurou o que Lhe era agradável.
O Deus da paciência e da consolação vos conceda
que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus,
para que, numa só alma e com uma só voz,
glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Acolhei-vos, portanto, uns aos outros,
como Cristo vos acolheu,
para glória de Deus.
O Deus da esperança vos encha plenamente de alegria e de paz
na prática da vossa fé,
para que se fortaleça cada vez mais a vossa esperança,
pela virtude do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

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

«O vosso corpo é templo do Espírito Santo»

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

LEITURA II – 5

1 Cor 12, 31 __ 13, 8a

«Se não tiver caridade, nada me aproveita»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados.
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição
que ultrapassa tudo:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver caridade,
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu possua a plenitude da fé,
a ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou.
Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver caridade, de nada me aproveita.
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A caridade é paciente, a caridade é benigna;
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa;
não é inconveniente, não procura o próprio interesse;
não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade;
tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.
A caridade não acaba nunca.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 6

Ef 4, 1-6

«Um só corpo e um só Espírito»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados.
Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 7

Forma longa

Ef 5, 2a.21-33

«É grande este mistério, em relação a Cristo e à Igreja»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo,
que nos amou e Se entregou por nós.
Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo.
As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor,
porque o marido é a cabeça da mulher,
como Cristo é a cabeça da Igreja, seu Corpo,
do qual é o Salvador.
Ora, como a Igreja se submete a Cristo,
assim também as mulheres
se devem submeter em tudo aos maridos.
Maridos, amai as vossas mulheres,
como Cristo amou a Igreja e Se entregou por ela.
Ele quis santificá-la,
purificando-a no baptismo da água pela palavra da vida,
para a apresentar a Si mesmo como Igreja cheia de glória,
sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante,
mas santa e imaculada.
Assim devem os maridos amar as suas mulheres,
como os seus corpos.
Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo.
Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo,
antes o alimenta e lhe presta cuidados,
como Cristo à Igreja;
porque nós somos membros do seu Corpo.
Por isso, o homem deixará pai e mãe,
para se unir à sua mulher,
e serão dois numa só carne.
É grande este mistério,
digo-o em relação a Cristo e à Igreja.
Portanto, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo
e a mulher respeite o marido.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 7

Forma breve

Ef 5, 2a.25-32

«É grande este mistério, em relação a Cristo e à Igreja»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo,
que nos amou e Se entregou por nós.
Maridos, amai as vossas esposas,
como Cristo amou a Igreja e Se entregou por ela.
Ele quis santificá-la,
purificando-a no baptismo da água pela palavra da vida,
para a apresentar a Si mesmo como Igreja cheia de glória,
sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante,
mas santa e imaculada.
Assim devem os maridos amar as suas mulheres,
como os seus corpos.
Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo.
Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo,
antes o alimenta e lhe presta cuidados,
como Cristo à Igreja;
porque nós somos membros do seu Corpo.
Por isso, o homem deixará pai e mãe,
para se unir à sua mulher,
e serão dois numa só carne.
É grande este mistério,
digo-o em relação a Cristo e à Igreja.
Palavra do Senhor.

matrimónio

LEITURA II – 8
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Filip 4, 4-9

«E o Deus da paz estará convosco»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Alegrai-vos sempre no Senhor.
Novamente vos digo: alegrai-vos.
Seja de todos conhecida a vossa bondade.
O Senhor está próximo.
Não vos inquieteis com coisa alguma;
mas em todas as circunstâncias,
apresentai os vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e acções de graças.
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus.
Quanto ao resto, irmãos,
tudo o que é verdadeiro e nobre,
tudo o que é justo e puro,
tudo o que é amável e de boa reputação,
tudo o que é virtude e digno de louvor
é o que deveis ter no pensamento.
O que aprendestes, recebestes e vistes em mim
é o que deveis praticar.
E o Deus da paz estará convosco.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 9

Col 3, 12-17

«Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 10

1 Pedro 3, 1-9

«Permanecei unidos nos mesmos sentimentos,
na compaixão, no amor fraterno»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
As esposas sejam submissas aos seus maridos,
para que, embora alguns recusem acreditar na palavra de Deus,
sejam conquistados, sem palavras,
pelo procedimento das suas esposas,
observando a sua vida casta e respeitosa.
Não seja o seu adorno apenas exterior:
cabelos frisados, adereços de ouro, vestidos elegantes;
mas sim o ornamento interior e oculto do coração,
a pureza de um espírito suave e pacífico,
que é precioso aos olhos de Deus.
Assim se adornavam outrora as santas mulheres
que esperavam em Deus;
viviam submissas aos seus maridos,
como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe seu senhor.
Dela sois filhas, se fizerdes o bem,
sem vos deixardes perturbar por temor algum.
De maneira semelhante,
os maridos convivam sabiamente com suas esposas,
tratando-as com respeito, como seres mais frágeis;
tenham consideração por elas,
como herdeiras com eles da graça da vida.
E assim, nada virá impedir as vossas orações.
Enfim, permanecei unidos nos mesmos sentimentos,
na compaixão, no amor fraterno,
na misericórdia e na humildade.
Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria.
Pelo contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados,
a fim de vos tornardes herdeiros da bênção de Deus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 11

1 Jo 3, 18-24

«Amemos com obras e em verdade»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Meus filhos,
não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
Deste modo saberemos que somos da verdade
e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus.
Porque, se o nosso coração nos acusar,
Deus é maior que o nosso coração
e conhece todas as coisas.
Caríssimos, se o coração não nos acusa,
tenhamos confiança diante de Deus
e receberemos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos,
porque cumprimos os seus mandamentos
e fazemos o que Lhe é agradável.
É este o seu mandamento:
acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo,
e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.
Quem observa os seus mandamentos
permanece em Deus e Deus nele.
E sabemos que permanece em nós
pelo Espírito que nos concedeu.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 12

389

1 Jo 4, 7-12

«Deus é amor»

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.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
1 Jo 4, 8b.11

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus é amor.
Amemo-nos uns aos outros, como Deus nos amou.
									
Refrão
Mt 5, 1-12a

EVANGELHO

«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 a multidão, 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.

391

matrimónio

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.

2
1 Jo 4, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.			

Refrão
Mt 5, 13-16

EVANGELHO

«Vós sois a luz do mundo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
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Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade
situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

3
1 Jo 4, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se alguém permanece no amor, permanece em Deus
e Deus permanece nele.				
Refrão
EVANGELHO

Forma longa

Mt 7, 21.24-29

«Edificou a sua casa sobre a rocha»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
Todo aquele que ouve as minhas palavras
e as põe em prática
é como o homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha.
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Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras
e não as põe em prática
é como o homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína».
Quando Jesus acabou de falar,
a multidão estava admirada com a sua doutrina,
porque a ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas.
Palavra da salvação.

EVANGELHO

Forma breve

Mt 7, 21.24-25

«Edificou a sua casa sobre a rocha»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
Todo aquele que ouve as minhas palavras
e as põe em prática
é como o homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha».
Palavra da salvação.
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4
1 Jo 4, 7b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Todo aquele que ama nasceu de Deus
e conhece a Deus.			
Refrão

Mt 19, 3-6

EVANGELHO

«Não separe o homem o que Deus uniu»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova
e disseram-Lhe: «É permitido ao homem
repudiar a sua esposa por qualquer motivo?».
Jesus respondeu:
«Não lestes que o Criador, no princípio,
os fez homem e mulher e disse:
‘Por isso o homem deixará pai e mãe
para se unir à sua esposa
e serão os dois uma só carne?’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
Palavra da salvação.
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5
1 Jo 4, 8b.11

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus é amor.
Amemo-nos uns aos outros, como Deus nos amou.
									
Refrão

Mt 22, 35-40

EVANGELHO

«Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar:
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?».
Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu espírito’.
Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Nestes dois mandamentos se resumem
toda a Lei e os Profetas».
Palavra da salvação.
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6
1 Jo 4, 7b

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Todo aquele que ama nasceu de Deus
e conhece a Deus.				

Refrão
Mc 10, 6-9

EVANGELHO

«Não são dois, mas uma só carne»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
disse Jesus:
«No princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e mulher.
Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
Palavra da salvação.
7
1 Jo 4, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.					

Refrão
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Jo 2, 1-11

EVANGELHO

«Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe:
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
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Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.
Palavra da salvação.

8
1 Jo 4, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se alguém permanece no amor, permanece em Deus
e Deus permanece nele.				
Refrão
Jo 15, 9-12

EVANGELHO

«Permanecei no meu amor»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei».
Palavra da salvação.
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9
1 Jo 4, 8b.11

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Deus é amor.
Amemo-nos uns aos outros, como Deus nos amou.
									

Refrão

EVANGELHO

Jo 15, 12-16

«É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros»

 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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10
1 Jo 4, 12

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.				

EVANGELHO

Forma longa

Refrão

Jo 17, 20-26

«Sejam consumados na unidade»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim.
Pai, quero que onde Eu estou,
também estejam comigo os que Me deste,
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste,
por Me teres amado antes da criação do mundo.
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Pai justo, o mundo não Te conheceu,
mas Eu conheci-Te
e estes reconheceram que Tu Me enviaste.
Dei-lhes a conhecer o teu nome
e dá-lo-ei a conhecer,
para que o amor com que Me amaste esteja neles
e Eu esteja neles».
Palavra da salvação.

EVANGELHO

Forma breve

Jo 17, 20-23

«Sejam consumados na unidade»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim».
Palavra da salvação.
Nos aniversários do Matrimónio tomam-se as mesmas leituras aqui indicadas
para a celebração do Matrimónio. Mas podem também escolher-se leituras da Missa
Para dar graças a Deus (adiante, p. 861).

BÊNÇÃO DE UM ABADE
OU DE UMA ABADESSA
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Prov 2, 1-9

«Inclina o coração para a verdade»

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

Salmo 1, 1ab e 2.3.4 e 6
(R. Salmo 39 (40), 5a)

Refrão: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.
Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes se compraz na lei do Senhor,
e nela medita dia e noite.
É como árvore plantada à beira das águas:
dá fruto a seu tempo
e sua folhagem não murcha.
Tudo quanto fizer será bem sucedido.
Bem diferente é a sorte dos ímpios:
são como palha que o vento leva.
O Senhor vela pelo caminho dos justos,
mas o caminho dos pecadores leva à perdição.

LEITURA I – 2

Prov 4, 7-13

«Eu te guiarei pelo caminho da sabedoria»

Leitura do Livro dos Provérbios
O início da sabedoria é procurar a sabedoria.
À custa de quanto possuis, adquire a inteligência;
se a estimares, ela te exaltará;
se a abraçares, ela será a tua glória.
Ela colocará na tua cabeça um precioso diadema
e te cingirá com uma coroa esplendorosa.
Escuta, meu filho, recebe as minhas palavras
e os teus anos de vida serão multiplicados.
Eu te guiarei pelo caminho da sabedoria,
Eu te conduzirei pelas veredas da rectidão.
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Se caminhares, não serão difíceis os teus passos
e, se correres, não tropeçarás.
Sê firme em praticar o que aprendeste e não o abandones,
procura conservá-lo, porque é a tua vida.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 91 (92), 2-3.5-6.13-14.15-16 (R.cf. 2a)

Refrão: É bom louvar o Senhor.
Ou: É bom louvar-Vos, Senhor,
e cantar salmos ao vosso nome.
É bom louvar o Senhor
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade
e durante a noite a vossa fidelidade.
Vós me alegrastes, Senhor, com as vossas obras;
exulto com a obra das vossas mãos.
Como são grandiosas, Senhor, as vossas obras
e insondáveis os vossos desígnios!
O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano:
plantado na casa do Senhor,
florescerá nos átrios do nosso Deus.
Mesmo na velhice dará o seu fruto,
cheio de seiva e de vigor,
para proclamar que o Senhor é justo:
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
Actos 2, 42-47

LEITURA I

«Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.10-11.12-13
(R. 12)

Refrão: Vinde, filhos, escutai-me,
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
Vinde, filhos, escutai-me,
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida,
que deseja longos dias de felicidade?
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LEITURA II
LEITURA II

– 1

Ef 4, 1-6

«Empenhai-vos em manter a unidade de espírito
pelo vínculo da paz»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.
LEITURA II – 2

Col 3, 12-17

«Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
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Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

Hebr 13, 1-2.7-8.17-18

«Obedecei aos vossos chefes. Orai por nós»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Permanecei no amor fraterno.
Não esqueçais a hospitalidade,
porque, graças a ela,
alguns, sem o saberem, hospedaram Anjos.
Lembrai-vos dos vossos chefes,
que vos anunciaram a palavra de Deus;
considerai o êxito da sua carreira e imitai a sua fé.
Jesus Cristo é sempre o mesmo,
hoje e ontem e por toda a eternidade.
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Obedecei aos vossos chefes e sede-lhes submissos,
porque eles velam pelas vossas almas,
como quem tem de responder por elas,
para que o façam com alegria e não com gemidos,
o que vos seria prejudicial.
Orai por nós.
Estamos convencidos de ter a consciência em paz,
querendo proceder bem em todas as coisas.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

1 Pedro 5, 1-4

«Tornando-vos modelos do rebanho que vos foi confiado»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Recomendo aos anciãos que estão entre vós,
eu que sou ancião como eles
e testemunha dos sofrimentos de Cristo
e também participante da glória que há-de ser revelada:
Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado,
velando por ele,
não constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus,
não por ganância mas por dedicação,
nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados
mas tornando-vos modelos do rebanho.
E quando aparecer o supremo Pastor,
recebereis a coroa eterna de glória.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
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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2
Col 3, 15

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
								
Refrão
Lc 12, 35-44

EVANGELHO

«O senhor o estabelecerá à frente da sua casa»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Disse Pedro a Jesus:
«Senhor, é para nós que dizes esta parábola,
ou também para todos os outros?».

412

missas rituais

O Senhor respondeu:
«Quem é o administrador fiel e prudente
que o senhor estabelecerá à frente da sua casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar,
encontrar assim ocupado.
Em verdade vos digo
que o porá à frente de todos os seus bens».
Palavra da salvação.
3
Col 3, 15

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo. R.
Lc 22, 24-27

EVANGELHO

«Eu estou no meio de vós como aquele que serve»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se uma questão entre os Apóstolos:
qual deles se devia considerar o maior?
Disse-lhes Jesus:
«Os reis das nações exercem domínio sobre elas
e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores.
Vós não deveis proceder desse modo.
O maior entre vós seja como o menor
e aquele que manda seja como quem serve.
Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que serve?
Não é o que está à mesa?
Ora Eu estou no meio de vós como aquele que serve».
Palavra da salvação.

CONSAGRAÇÃO DAS VIRGENS
E PROFISSÃO RELIGIOSA
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Gen 12, 1-4a

«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai
e vai para a terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar;
por ti serão abençoadas todas as nações da terra».
Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 39 (40), 2ab e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 12
(R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.
Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.
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Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».
«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».
Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia,
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade.

LEITURA I – 2

1 Sam 3, 1-10

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias,
o jovem Samuel servia o Senhor
sob a direcção do sumo sacerdote Heli.
Nesse tempo, a palavra do Senhor fazia-se ouvir raras vezes
e as visões não eram frequentes.
Certo dia, Heli estava deitado nos seus aposentos;
os seus olhos tinham enfraquecido e mal podia ver.
A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado
e Samuel dormia no templo do Senhor,
no lugar onde se encontrava a arca de Deus.
O Senhor chamou Samuel
e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu:
«Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
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O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu:
«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor,
porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor
que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes:
«Samuel, Samuel!».
E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, Senhor, meu Deus.
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida;
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.
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Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.
LEITURA I – 3

1 Reis 19, 4-9a.11-15a

«Permanece no monte diante do Senhor»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro.
Depois sentou-se debaixo de um junípero
e, desejando a morte, exclamou:
«Já basta, Senhor. Tirai-me a vida,
porque não sou melhor que meus pais».
Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero.
Nisto, um Anjo do Senhor tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come».
Ele olhou e viu à sua cabeceira
um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água.
Comeu e bebeu e tornou a deitar-se.
O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse:
«Levanta-te e come,
porque ainda tens um longo caminho a percorrer».
Elias levantou-se, comeu e bebeu.
Depois, fortalecido com aquele alimento,
caminhou durante quarenta dias e quarenta noites
até ao monte de Deus, Horeb
e passou a noite numa gruta.
O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo:
«Sai e permanece no monte diante do Senhor.
O Senhor vai passar».
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Primeiro, veio uma forte rajada de vento,
que fendia as montanhas e quebrava os rochedos;
mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, sentiu-se um terramoto;
mas o Senhor não estava no terramoto.
Depois do terramoto, acendeu-se um fogo;
mas o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa.
Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto,
saiu e ficou à entrada da gruta.
Chegou-lhe então aos ouvidos uma voz que disse:
«Que fazes aqui, Elias?».
Ele respondeu:
«Ardo em zelo pelo Senhor, Deus do Universo,
porque os filhos de Israel abandonaram a vossa aliança,
derrubaram os vossos altares
e mataram à espada os vossos profetas.
Só eu escapei, mas procuram tirar-me a vida».
Respondeu-lhe o Senhor:
«Vai e regressa pelo caminho do deserto, em direcção a Damasco».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 23 (24), 1-2.3-4.5-6
(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,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.
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Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.

LEITURA I – 4

1 Reis 19, 16b.19-21

«Eliseu levantou-se e seguiu Elias»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
disse o Senhor a Elias:
«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola,
como profeta em teu lugar».
Elias pôs-se a caminho
e encontrou Eliseu, filho de Safat,
que andava a lavrar com doze juntas de bois
e guiava a décima segunda.
Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa.
Então Eliseu abandonou os bois,
correu atrás de Elias e disse-lhe:
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe;
depois irei contigo».
Elias respondeu:
«Vai e volta,
porque eu já fiz o que devia».
Eliseu afastou-se,
tomou uma junta de bois e matou-a;
com a madeira do arado assou a carne,
que deu a comer à sua gente.
Depois levantou-se e seguiu Elias,
ficando ao seu serviço.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 39 (40), 2ab e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 12
(R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.
Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.
Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».
«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».
Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia,
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade.

LEITURA I – 5

Cant 2, 8-14

«Levanta-te, minha amada, e vem»

Leitura do Cântico dos Cânticos
Eis a voz do meu amado!
Ele aí vem, transpondo os montes, saltando sobre as colinas.
O meu amado é semelhante a uma gazela
ou ao filhinho da corça.
Ei-lo detrás do nosso muro,
a olhar pela janela, a espreitar através das grades.
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O meu amado ergue a voz e diz-me:
«Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem.
Já passou o inverno,
já se foram e cessaram as chuvas.
Desabrocharam as flores sobre a terra;
chegou o tempo das canções
e já se ouve nos nossos campos a voz da rola.
Na figueira começam a brotar os primeiros figos
e a vinha em flor exala o seu perfume.
Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem.
Minha pomba, escondida nas fendas dos rochedos,
ao abrigo das encostas escarpadas,
mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz.
A tua voz é suave e o teu rosto é encantador».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: Ide ao encontro de Cristo Senhor.
Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem.
A filha do Rei avança cheia de esplendor:
de brocados de ouro são os seus vestidos.
Com um manto multicor é apresentada ao Rei,
seguem-na as donzelas, suas companheiras.
Cheias de alegria e entusiasmo,
entram no palácio do Rei.
Em lugar de teus pais, terás muitos filhos;
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra
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LEITURA I – 6
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Cant 8, 6-7

«O amor é forte como a morte»

Leitura do Cântico dos Cânticos
Grava-me como um selo no teu coração,
como um selo no teu braço,
porque o amor é forte como a morte
e a paixão é violenta como o abismo.
Os seus ardores são setas de fogo, chamas do Senhor.
As águas torrenciais não podem apagar o amor,
nem os rios o podem submergir.
Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor,
só mereceria desprezo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 83 (84), 3.4.5-6a e 8b.11.12
(R. 2)

Refrão: Como é agradável a vossa morada,
Senhor do Universo!
A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.
Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Felizes os que em Vós encontram a sua força,
e caminham para ver a Deus em Sião.
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Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.
Porque o Senhor Deus é sol e escudo,
Ele dá a graça e a glória.
O Senhor não recusa os seus bens
aos que procedem com rectidão.

LEITURA I – 7

Is 44, 1-5

«Dirá: ‘Eu sou do Senhor’»

Leitura do Livro de Isaías
Escuta, Jacob, meu servo, Israel, meu escolhido:
Eis o que diz o Senhor que te criou,
que te formou desde o seio materno e te socorre:
«Não temas, Jacob, meu servo, Israel, meu escolhido.
Eu derramarei água sobre a terra sequiosa
e rios sobre o solo ressequido;
derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade
e a minha bênção sobre a tua descendência.
Crescerão como a planta junto à fonte,
como árvores na margem dos rios.
Este dirá: ‘Eu sou do Senhor’,
aquele receberá o nome de Jacob;
outro escreverá na sua mão :‘Ao Senhor’,
e terá o nome de Israel».
Palavra do Senhor.
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Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.11-12.13-14.18-19.20-21
(R. 12b)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.
Do lugar onde habita
contempla todos os habitantes da terra.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.
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LEITURA I – 8

Is 61, 9-11

«Exulto de alegria no Senhor»

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

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 99 (100), 2.3.4.5
(R. 2c)

Refrão: Vinde à presença do Senhor
com cânticos de alegria.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
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Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.
Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.

LEITURA I – 9

Jer 31, 31-37

«Nova aliança»

Leitura do Livro de Jeremias
Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá
uma aliança nova.
Não será como a aliança que firmei com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egipto,
aliança que eles violaram,
embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor.
Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel,
naqueles dias, diz o Senhor:
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma
e gravá-la-ei no seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Já não terão de se instruir uns aos outros,
nem de dizer cada um a seu irmão:
«Aprendei a conhecer o Senhor».
Todos eles Me conhecerão,
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.
Porque vou perdoar os seus pecados
e não mais recordarei as suas faltas.
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Assim fala o Senhor,
que manda o sol para iluminar o dia
e a lua e as estrelas para iluminar a noite,
que agita o mar e as ondas rugem
e o seu nome é Senhor dos Exércitos.
Se algum dia estas leis falharem diante de Mim
– oráculo do Senhor –
só então a linhagem de Israel deixará de ser
uma nação para sempre diante de Mim
– oráculo do Senhor –.
Se algum dia puderem medir os céus nas alturas
e sondar nas profundezas os fundamentos da terra,
então rejeitarei a linhagem de Israel,
por tudo o que fizeram».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.11-12.13-14.18-19.20-21
(R. 12b)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
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Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.
Do lugar onde habita
contempla todos os habitantes da terra.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.

LEITURA I – 10

Os 2, 16.21-22

«Desposar-te-ei para sempre»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Hei-de atrair ao meu amor a casa de Israel,
hei-de conduzi-la ao deserto
e falar-lhe ao coração.
Naquele dia, diz o Senhor,
farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito,
com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 26 (27), 1.4.5.8b-9abc.9d e 11
(R. cf. 8b.11a; 62 (63), 2)

Refrão: Eu procuro, Senhor, a vossa face.
Ou: Desde a aurora Vos procuro:
Mostrai-me, Senhor, o vosso rosto.
O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é 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.
No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.
A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio; não me abandoneis.
Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador.
Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho
e conduzi-me por sendas planas
por causa dos meus inimigos.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 2, 42-47

«Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
livrou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
O pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
LEITURA I – 2

Actos 4, 32-35

«Um só coração e uma só alma»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
A multidão dos que haviam abraçado a fé
tinha um só coração e uma só alma;
ninguém considerava seu o que lhe pertencia,
mas tudo entre eles era comum.
Os Apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus
com grande poder
e gozavam todos de muita simpatia.
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Não havia entre eles qualquer necessitado,
porque todos os que possuíam terras ou casas
vendiam-nas e traziam o produto das vendas,
que depunham aos pés dos Apóstolos,
e distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.11-12.13-14.18-19.20-21
(R. 12b)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.
Do lugar onde habita
contempla todos os habitantes da terra.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
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A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.

LEITURA I – 3

Ap 3, 14b.20-22

«Cearei com ele e ele comigo»

Leitura do Livro do Apocalipse
Assim fala o Amen, a Testemunha fiel e verdadeira,
o Princípio das criaturas de Deus:
«Eu estou à porta e chamo.
Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor fá-lo-ei sentar-se comigo no meu trono,
como Eu também fui vencedor
e estou sentado com meu Pai no seu trono».
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às Igrejas.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 83 (84), 3.4.5-6a e 8b.11.12
(R. 2)

Refrão: Como é agradável a vossa morada,
Senhor do Universo!
A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.
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Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Felizes os que em Vós encontram a sua força,
os que caminham para ver a Deus em Sião.
Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.
Porque o Senhor Deus é sol e escudo,
Ele dá a graça e a glória.
O Senhor não recusa os seus bens
aos que procedem com rectidão.

LEITURA I – 4

Ap 22, 12-14.16-17.20

«Vem, Senhor Jesus!»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, ouvi uma voz que me dizia:
«Eis que venho em breve
e trago comigo a recompensa,
para dar a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o Alfa e o Ómega, o Primeiro e o Último,
o Princípio e o Fim.
Felizes os que lavam as suas vestes,
para terem direito à árvore da vida
e poderem entrar, pelas portas, na cidade.
Eu, Jesus, enviei o meu Anjo
para vos dar testemunho no que diz respeito às Igrejas.
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Eu sou o rebento da descendência de David,
a estrela brilhante da manhã».
O Espírito e a Esposa dizem: «Vem!».
E aquele que ouvir diga: «Vem!».
Quem tem sede, venha;
e quem a deseja, receba de graça a água da vida.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
«Sim, Eu venho em breve».
Amen! Vem, Senhor Jesus!
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: Ide ao encontro de Cristo Senhor.
Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem.
A filha do Rei avança cheia de esplendor:
de brocados de ouro são os seus vestidos.
Com um manto multicor é apresentada ao Rei.
seguem-na as donzelas, suas companheiras.
Cheias de alegria e entusiasmo,
entram no palácio do Rei.
Em lugar de teus pais, terás muitos filhos;
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra
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LEITURA II
LEITURA II – 1

Rom 6, 3-11

«Vivamos uma vida nova»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte.
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Se na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo
pela semelhança da sua morte,
também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição.
Bem sabemos que o nosso homem velho
foi crucificado com Cristo,
para que fosse destruído o corpo do pecado
e não mais fôssemos escravos dele.
Quem morreu, está livre do pecado.
Se morremos com Cristo,
acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer;
a morte já não tem domínio sobre Ele.
Porque na morte que sofreu,
Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre;
mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também,
considerai-vos mortos para o pecado
e vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Rom 12, 1-13

«Oferecei-vos a vós mesmos
como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que vos ofereçais a vós mesmos
como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
como culto espiritual.
Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos,
pela renovação espiritual da vossa mente,
para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom,
o que Lhe é agradável,
o que é perfeito.
Em virtude da graça que me foi concedida,
digo a todos e a cada um de vós:
ninguém tenha de si mesmo uma opinião superior à que deve ter,
mas uma opinião moderada,
cada um conforme o grau de fé que Deus lhe concedeu.
Nós temos muitos membros num só corpo
e nem todos os membros têm a mesma função.
Assim também, nós que somos muitos,
formamos em Cristo um só corpo
e somos membros uns dos outros.
Mas possuímos dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada.
Quem tem o dom da profecia, comunique-o em harmonia com a fé;
quem tem o dom do ministério, exerça as funções do ministério;
quem tem o dom do ensino, ensine;
quem tem o dom de exortar, exorte;
quem tem a missão de repartir, faça-o com simplicidade;
quem preside, faça-o com zelo;
quem exerce misericórdia, faça-o com alegria.
Seja a vossa caridade sem fingimento.
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Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 3

1 Cor 1, 22-31

«Nós pregamos Cristo crucificado»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Os judeus pedem milagres
e os gregos procuram a sabedoria.
Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os gentios;
mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é poder e sabedoria de Deus.
Pois a loucura de Deus é mais sábia do que o homem
e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem.
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos.
Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é fraco para confundir os fortes;
escolheu o que é vil e desprezível,
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus.
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É por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 4

1 Cor 7, 25-35

«A virgem preocupa-se com os interesses do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quanto às pessoas solteiras, não tenho mandato do Senhor,
mas dou o meu conselho,
como homem que, pela misericórdia do Senhor,
merece toda a confiança.
Estou convencido de que é boa a condição das pessoas solteiras,
por causa das dificuldades do tempo presente.
É bom para o homem permanecer como está.
Estás ligado a uma mulher? Não te separes.
Estás livre de mulher? Não a procures.
Mas se te casares, não pecas;
e se a jovem se casar, não peca.
Essas pessoas, porém, terão de suportar as tribulações da natureza
e eu desejaria poupar-vos a elas.
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve.
Doravante,
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem.
De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
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Não queria que andásseis preocupados.
Quem não é casado
preocupa-se com as coisas do Senhor,
com o modo de agradar ao Senhor.
Mas aquele que se casou
preocupa-se com as coisas do mundo,
com a maneira de agradar à esposa,
e encontra-se dividido.
Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem
preocupam-se com os interesses do Senhor,
para serem santas de corpo e espírito.
Mas a mulher casada
preocupa-se com as coisas do mundo,
com a forma de agradar ao marido.
Digo isto no vosso próprio interesse
e não para vos armar uma cilada.
Tenho em vista o que mais convém
e vos pode unir ao Senhor sem desvios.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 5

Ef 1, 3-14

«Ele nos escolheu em Cristo,
para sermos santos e irrepreensíveis, na caridade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
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Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da sua graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue,
temos a redenção e a remissão dos pecados.
Segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para servir à celebração da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 6

Filip 2, 1-4

«Tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Se há em Cristo alguma consolação,
algum conforto na caridade,
se existe alguma comunhão no Espírito,
alguns sentimentos de ternura e misericórdia,
então completai a minha alegria,
tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória;
mas, com humildade,
considerai os outros superiores a vós mesmos,
sem olhar cada um aos seus próprios interesses,
mas aos interesses dos outros.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 7

«Considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Considero todas as coisas como prejuízo,
comparando-as com o bem supremo,
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor.
Por Ele renunciei a todas as coisas
e considerei tudo como lixo,
para ganhar a Cristo
e n’Ele me encontrar,
não com a minha justiça que vem da Lei,
mas com a que se recebe pela fé em Cristo,
a justiça que vem de Deus e se funda na fé.

Filip 3, 8-14
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Assim poderei conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos,
configurando-me à sua morte,
para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos.
Não que eu tenha já chegado à meta,
ou já tenha atingido a perfeição.
Mas continuo a correr, para ver se a alcanço,
uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido.
Só penso numa coisa:
esquecendo o que fica para trás,
lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta,
em vista do prémio a que Deus, lá do alto,
me chama em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

LEITURA II – 8

Col 3, 1-4

«Aspirai às coisas do alto e não às da terra»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Se ressuscitastes com Cristo,
aspirai às coisas do alto,
onde está Cristo, sentado à direita de Deus.
Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra.
Porque vós morrestes
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar,
também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 9

Col 3, 12-17

«Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 10

1 Tes 4, 1-3a.7-12

«Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus:
Recebestes de nós instruções
sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus
e assim estais procedendo.
Mas continuai a progredir ainda mais,
pois conheceis bem as normas que vos demos
da parte do Senhor Jesus.
Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Deus não nos chamou para viver na impureza,
mas na santidade.
Portanto, quem rejeita estas instruções
não rejeita um homem mas o próprio Deus,
que vos dá o Espírito Santo.
Sobre o amor fraterno, não precisais que vos escrevam,
porque vós mesmos aprendestes de Deus
a amar-vos uns aos outros.
E assim fazeis com todos os irmãos na Macedónia.
Nós vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais,
tendo como ponto de honra viver em paz,
ocupando-vos dos vossos assuntos
e trabalhando com as vossas próprias mãos,
como vos ordenámos.
Assim a vossa vida merecerá o respeito das pessoas de fora
e não tereis necessidade de ninguém.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 11

1 Pedro 1, 3-9

«Sem verdes a Cristo, vós O amais»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe,
nem se mancha, nem desaparece.
Esta herança está reservada nos Céus para vós,
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n’Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé:
a salvação das vossas almas.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 12

1 Jo 4, 7-16

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

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus;
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou
e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Caríssimos, se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.
Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós:
porque nos deu o seu Espírito.
E nós vimos e damos testemunho
de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
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.

consagração das virgens e profissão religiosa

447

EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1
Lc 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a pôem em prática.					
Refrão
Mt 5, 1-12a

EVANGELHO

«Bem-aventurados sereis...Alegrai-vos e exultai»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver a multidão, 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.
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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.

2
cf. Mt 11, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

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

Mt 11, 25-30

EVANGELHO

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo,
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai.
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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.
3
2 Cor 8, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.		

Refrão

Mt 16, 24-27

EVANGELHO

«Quem perder a sua vida por minha causa
há-de encontrá-la»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Porque, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
há-de encontrá-la.
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Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida?
Que poderá dar o homem em troca da sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai,
com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».
Palavra da salvação.
4
cf. Mt 11, 25

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

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

Mt 19, 3-12

EVANGELHO

«Por causa do reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova
e disseram-Lhe: «É permitido ao homem
repudiar a sua esposa por qualquer motivo?».
Jesus respondeu:
«Não lestes que o Criador, no princípio,
os fez homem e mulher e disse:
‘Por isso o homem deixará pai e mãe
para se unir à sua esposa
e serão os dois uma só carne?’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
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Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
Eles objectaram: «Porque ordenou então Moisés
que se desse um certificado de divórcio
para se repudiar a mulher?».
Jesus respondeu-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração
que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres.
Mas no princípio não foi assim.
E Eu digo-vos:
Quem repudiar a sua mulher,
a não ser em caso de união ilegítima,
e casar com outra, comete adultério».
Disseram-Lhe os discípulos:
Se é esta a situação do homem em relação à mulher,
não é conveniente casar-se».
Jesus respondeu-lhes:
«Nem todos compreendem esta linguagem,
senão aquele a quem é concedido.
Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno,
outros que foram feitos pelos homens
e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos Céus.
Quem puder compreender, compreenda».
Palavra da salvação.

5
Filip 3, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar.

Refrão

452

EVANGELHO

missas rituais

Mt 19, 16-26

«Se queres ser perfeito, vende o que tens e segue-Me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um jovem, que Lhe perguntou:
«Mestre, que hei-de fazer de bom para ter a vida eterna?».
Jesus respondeu-lhe:
«Porque Me interrogas sobre o que é bom?
Bom é um só.
Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos».
Ele perguntou: «Que mandamentos?».
Jesus respondeu-lhe:
«Não matarás, não cometerás adultério;
não furtarás; não levantarás falso testemunho;
honra pai e mãe;
ama o teu próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe o jovem:
«Tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda?».
Jesus respondeu-lhe:
«Se queres ser perfeito,
vende o que tens e dá-o aos pobres
e terás um tesouro nos Céus.
Depois vem e segue-Me».
Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido,
porque tinha muitos bens.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«Em verdade vos digo:
Um rico dificilmente entrará no reino dos Céus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos ficaram muito admirados e disseram:
«Quem poderá então salvar-se?».
Jesus olhou para eles e respondeu:
«Aos homens isso é impossível,
mas a Deus tudo é possível».
Palavra da salvação.
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6
Jo 15, 5

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor:
se alguém permanece em Mim e Eu nele,
dá muito fruto.					
Refrão
Mt 25, 1-13

EVANGELHO

«Aí vem o Esposo! Ide ao seu encontro»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens,
que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo.
Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes.
As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo,
enquanto as prudentes,
com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias.
Como o esposo se demorava,
começaram todas a dormitar e adormeceram.
No meio da noite ouviu-se um brado:
‘Aí vem o esposo! Ide ao seu encontro’.
Então, as virgens levantaram-se todas
e começaram a preparar as lâmpadas.
As insensatas disseram às prudentes:
‘Dai-nos do vosso azeite,
que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’.
Mas as prudentes responderam:
‘Talvez não chegue para nós e para vós.
Ide antes comprá-lo aos vendedores’.
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Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo:
as que estavam preparadas
entraram com ele para o banquete nupcial;
e a porta fechou-se.
Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram:
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’.
Mas ele respondeu:
‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’.
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora».
Palavra da salvação.

7
Gal 6, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Toda a minha glória está na cruz do Senhor,
por quem o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.			
Refrão

Mc 3, 31-35

EVANGELHO

«Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
chegaram à casa onde estava Jesus, sua mãe e seus irmãos,
que, ficando fora, O mandaram chamar.
A multidão estava sentada em volta d’Ele,
quando Lhe disseram:
«Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura».
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Mas Jesus respondeu-lhes:
«Quem é minha mãe e meus irmãos?».
E, olhando para aqueles que estavam à sua volta,
disse:
«Eis minha mãe e meus irmãos.
Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».
Palavra da salvação.

8
2 Cor 8, 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.		

Refrão
Mc 10, 24b-30

EVANGELHO

«Nós deixámos tudo para Te seguir»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Meus filhos, como é difícil aos que confiam nas riquezas
entrar no reino de Deus!
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:
«Quem pode então salvar-se?».
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:
«Aos homens é impossível, mas não a Deus,
porque a Deus tudo é possível».
Pedro começou a dizer a Jesus:
«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir».
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Jesus respondeu:
«Em verdade vos digo:
Todo aquele que tiver deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do Evangelho,
receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,
juntamente com perseguições,
e, no mundo futuro, a vida eterna».
Palavra da salvação.
9
Lc 11, 28

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

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

Lc 1, 26-38

EVANGELHO

«Eis a escrava do Senhor»

 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,
da descendência 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.
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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.

10
Filip 3, 8-9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar.

Refrão
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Lc 9, 57-62

EVANGELHO

«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém,
quando alguém Lhe disse:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus».
Palavra da salvação.
11
Gal 6, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Toda a minha glória está na cruz do Senhor,
por quem o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.			
Refrão
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Lc 10, 38-42

EVANGELHO

«Marta recebeu Jesus em sua casa.
Maria escolheu a melhor parte»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
«Senhor, não Te importas
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me».
O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada».
Palavra da salvação.

12
Jo 15, 5

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor:
se alguém permanece em Mim e Eu nele,
dá muito fruto.
							
Refrão
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Lc 11, 27-28

EVANGELHO

«Felizes são os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática»

 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.

13
Gal 6, 14

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Toda a minha glória está na cruz do Senhor,
por quem o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.			
Refrão
EVANGELHO

Jo 12, 24-26

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
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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.

14
Jo 15, 5

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor:
se alguém permanece em Mim e Eu nele,
dá muito fruto.			
Refrão
Jo 15, 1-8

EVANGELHO

«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
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Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra da salvação.
15
Jo 13, 34

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.

Refrão
Jo 15, 9-17

EVANGELHO

«Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.

consagração das virgens e profissão religiosa
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Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.

16
Salmo 132 (133), 1

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!
					
Refrão
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Jo 17, 20-26

EVANGELHO

«Quero que onde Eu estou, também eles estejam comigo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim.
Pai, quero que onde Eu estou,
também estejam comigo os que Me deste,
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste,
por Me teres amado antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não Te conheceu,
mas Eu conheci-Te
e estes reconheceram que Tu Me enviaste.
Dei-lhes a conhecer o teu nome
e dá-lo-ei a conhecer,
para que o amor com que Me amaste esteja neles
e Eu esteja neles».
Palavra da salvação.

DEDICAÇÃO DA IGREJA E DO ALTAR
1
DEDICAÇÃO DA IGREJA
LEITURA I
LEITURA I – 1

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10

«Liam o Livro da Lei e explicavam o seu sentido»

Leitura do Livro de Neemias
Naqueles dias,
o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei
perante a assembleia de homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Era o primeiro dia do sétimo mês.
Desde a aurora até ao meio dia,
fez a leitura do Livro,
no largo situado diante da Porta das Águas,
diante dos homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Todo o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei.
O escriba Esdras estava de pé
num estrado de madeira feito de propósito.
Estando assim em plano superior a todo o povo,
Esdras abriu o Livro à vista de todos;
e quando o abriu, todos se levantaram.
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus,
e todos responderam, erguendo as mãos:
«Amen! Amen!».
E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor.
Os levitas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus
e explicavam o seu sentido,
de maneira que se pudesse compreender a leitura.
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Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras,
bem como os levitas, que ensinavam o povo,
disseram a todo o povo:
«Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus.
Não vos entristeçais nem choreis».
– Porque todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei –.
Depois Neemias acrescentou:
«Ide para vossas casas,
comei uma boa refeição, tomai bebidas doces
e reparti com aqueles que não têm nada preparado.
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor;
portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.15 (R. Jo 6, 63c)

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.
O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.
São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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No Tempo Pascal podem fazer-se as seguintes leituras:

LEITURA I
NO TEMPO PASCAL

LEITURA I – 2

Ap 21, 1-5a

«Eis a morada de Deus com os homens»

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

Salmo 83 (84), 3.4.5 e 10.11
(R. cf. Ap 21, 3b)

Refrão: Eis a morada de Deus com os homens.
A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne
exultam no Deus vivo.
Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso ungido.
Um dia em vossos átrios vale por mais de mil.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.
LEITURA I – 3

Ap 21, 9b-14

«Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro»

Leitura do Livro do Apocalipse
Um Anjo dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro».
Ele 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 a nascente, três portas ao norte,
três portas ao sul e três portas a poente.
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 83 (84), 3.4.5 e 10.11
(R. 2 ou cf. Ap 21, 3b)

Refrão: Como é admirável a vossa morada,
Senhor do Universo!
Ou: Eis a morada de Deus com os homens.
A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne
exultam no Deus vivo.
Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso ungido.
Um dia em vossos átrios vale por mais de mil.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.
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LEITURA II
LEITURA II – 1

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.

LEITURA II – 2

Ef 2, 19-22

«Todo o edifício cresce, para formar um templo santo do Senhor»

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

LEITURA II – 3

Hebr 12, 18-19.22-24

«Aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade do Deus vivo»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível,
como os filhos de Israel no monte Sinai:
o fogo ardente, a nuvem escura,
as trevas densas ou a tempestade,
o som da trombeta e aquela voz tão retumbante
que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais.
Vós aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste,
de muitos milhares de Anjos em reunião festiva,
de uma assembleia de primogénitos inscritos no Céu,
de Deus, juiz do universo,
dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição
e de Jesus, mediador da nova aliança,
e de um sangue de aspersão
que fala com voz mais eloquente
que a do sangue de Abel.
Palavra do Senhor
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LEITURA II – 4

1 Pedro 2, 4-9

«Como pedras vivas,
entrais na construção do templo espiritual»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura:
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa;
e quem nela puser a sua confiança não será confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém,
«a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra,
pois foram para isso destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.
1
Mt 16, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Tu és Pedro
e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja,
e as forças do Inferno não prevalecerão contra ela.
									
Refrão
Mt 16, 13-19

EVANGELHO

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam:
«Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
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Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Palavra da salvação.

2
cf. Mt 7, 8

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Na minha casa, – diz o Senhor –
quem pede recebe, quem procura encontra
e a quem bate à porta abrir-se-á. 		
Refrão
Lc 19, 1-10

EVANGELHO

«Hoje entrou a salvação nesta casa»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade.
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu,
que era chefe de publicanos.
Procurava ver quem era Jesus,
mas, devido à multidão, não podia vê-l’O,
porque era de pequena estatura.
Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro,
para ver Jesus, que havia de passar por ali.
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Quando Jesus chegou ao local,
olhou para cima e disse-lhe:
«Zaqueu, desce depressa,
que Eu hoje devo ficar em tua casa».
Ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria.
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo:
«Foi hospedar-Se em casa dum pecador».
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo:
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens
e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais».
Disse-lhe Jesus:
«Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar
o que estava perdido».
Palavra da salvação.

3
2 Cr 7, 16

ALELUIA

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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Jo 2, 13-22

EVANGELHO

«Ele 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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4
Ap 21, 3

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Eis a morada de Deus com os homens:
Deus habitará no meio deles. 		
Refrão
Jo 4, 19-24

EVANGELHO

«Os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito e verdade»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
a mulher samaritana disse a Jesus:
«Vejo que és profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte
e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar».
Disse-lhe Jesus:
«Mulher, acredita em Mim:
Vai chegar a hora
em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis;
nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou –
em que os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito e verdade,
pois são esses os adoradores que o Pai deseja.
Deus é espírito,
e os seus adoradores devem adorá-l’O em espírito e verdade».
Palavra da salvação.

2
DEDICAÇÃO DO ALTAR
LEITURA I
FORA DO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Gen 28, 11-18

«Jacob levantou-se de manhã cedo,
tomou a pedra, ergueu-a como estela e derramou óleo por cima»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Jacob chegou a certo lugar quando o sol já se tinha posto
e resolveu passar ali a noite.
Tomou uma das pedras do local, colocou-a debaixo da cabeça
e deitou-se ali mesmo.
Teve então um sonho:
Uma escada estava assente na terra
e a parte superior tocava o céu;
por ela subiam e desciam Anjos de Deus.
No cimo da escada estava o Senhor, que lhe disse:
«Eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac.
Dar-te-ei, a ti e à tua descendência,
a terra em que te encontras.
A tua descendência será tão numerosa como o pó da terra.
Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente,
para o norte e para o sul,
e, por ti e pela tua descendência,
serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eu estou contigo:
proteger-te-ei para onde quer que vás
e reconduzir-te-ei a esta terra.
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Não te abandonarei,
enquanto não tiver realizado tudo o que te prometi».
Quando Jacob despertou do sono, disse:
«Realmente o Senhor está neste lugar
e eu não o sabia».
Ele teve medo e disse:
«Como é terrível este lugar!
É nada menos que a casa de Deus e a porta do Céu».
Jacob levantou-se de manhã cedo,
tomou a pedra que lhe servira de travesseiro,
ergueu-a como estela e derramou óleo por cima.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 94 (95), 1-2.4-5.6-7
(R.2a)

Refrão: Vamos à presença do Senhor com cânticos de alegria.
Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.
Em sua mão estão as profundezas da terra
e pertencem-Lhe os cimos das montanhas.
D’Ele é o mar, foi Ele quem o fez,
d’Ele é a terra firme, que suas mãos formaram.
Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
O Senhor é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
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LEITURA I – 2

Jos 8, 30-35

«Josué levantou um altar ao Senhor»

Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias,
Josué levantou um altar ao Senhor, Deus de Israel,
sobre o monte Ebal,
segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor,
tinha dado aos filhos de Israel,
conforme está escrito no livro da Lei de Moisés:
um altar de pedras brutas, ainda não trabalhadas pelo ferro,
Sobre este altar imolaram holocaustos
e ofereceram sacrifícios de comunhão.
Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Lei
que Moisés tinha escrito para os filhos de Israel.
Todo o Israel, com os seus anciãos, escribas e juízes,
estavam de pé, de um e outro lado da arca,
diante dos sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor.
Estavam todos, tanto os estrangeiros como os naturais da terra,
metade diante do monte Garizim
e outra metade diante do monte Ebal,
como tinha mandado Moisés, servo do Senhor,
para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel.
Depois Josué leu todas as palavras da Lei
– as bênçãos e as maldições –,
como está escrito no livro da Lei.
De tudo o que Moisés tinha ordenado,
nenhuma palavra foi omitida na leitura feita por Josué
diante de toda a assembleia de Israel,
incluindo as mulheres e as crianças,
bem como os estrangeiros que habitavam no meio deles.
Palavra do Senhor.
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Salmo 83 (84), 3.4.5 e 10.11
(R. 2 ou Ap 21, 3b)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Como é admirável a vossa morada,
Senhor do Universo!
Ou: Eis a morada de Deus com os homens!
A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.
Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.
Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.

Ou:
SALMO RESPONSORIAL

Refrão: A vossa palavra, Senhor,
é luz dos meus caminhos.

Salmo 118 (119), 129.130.133.135.144
(R. 105a)
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São admiráveis as vossas ordens,
por isso a minha alma as observa.
A manifestação das vossas palavras ilumina
e dá inteligência aos simples.
Firmai os meus passos segundo a vossa promessa
e que nenhuma iniquidade me domine.
Fazei brilhar a vossa face sobre o vosso servo
e dai-me a conhecer os vossos decretos.
A justiça das vossas ordens é eterna:
dai-me inteligência para que eu viva.

LEITURA I – 3

1 Mac 4, 52-59

«Celebraram a dedicação do altar com grande alegria do povo»

Leitura do Primeiro Livro dos Macabeus
No dia vinte e cinco do nono mês, que é o mês de Quisleu,
do ano cento e quarenta e oito,
levantaram-se de madrugada
e ofereceram um sacrifício, segundo as prescrições da Lei,
sobre o altar dos holocaustos que tinham construído.
O altar foi dedicado
ao som de cânticos, de cítaras e de címbalos,
no mesmo mês e dia em que os gentios o tinham profanado.
Todo o povo se prostrou em adoração de rosto por terra
e deu graças ao Céu por lhes ter dado tão feliz sucesso.
Celebraram a dedicação do altar durante oito dias
e ofereceram holocaustos com grande alegria,
bem como sacrifícios de comunhão e de acção de graças.
Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e escudos;
restauraram as entradas e as salas, onde colocaram as portas.
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Foi grande a alegria do povo
e assim foi afastado o opróbrio causado pelos gentios.
Judas, com os seus irmãos e toda a assembleia de Israel,
decidiu que todos os anos se celebrasse com alegria e regozijo
a festa da dedicação do altar, durante oito dias,
a partir do dia vinte e cinco do mês de Quisleu.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 121 (122), 1-2.3-4.8-9
(R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.
Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.
Jerusalém, cidade bem edificada,
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel,
para celebrar o nome do Senhor.
Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus,
pedirei para ti todos os bens.
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LEITURA I
NO TEMPO PASCAL
LEITURA I – 1

Actos 2, 42-47

«Os irmãos eram assíduos na comunhão fraterna e na fracção do pão»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL
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Salmo 117 (118), 15 e 16a.19-20.22-23.27
(R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Gritos de júbilo e de vitória
nas tendas dos justos:
A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Abri-me as portas da justiça:
entrarei para dar graças ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor:
os justos entrarão por ela.
A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
O Senhor é Deus
e fez brilhar sobre nós a sua luz.
Ordenai o cortejo solene com ramagens frondosas
até ao ângulo do altar.
LEITURA I – 2

Ap 8, 3-4

«O Anjo colocou-se junto do altar»

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, continuei a ver:
Veio outro Anjo e colocou-se junto do altar.
Foram-lhe dadas muitas espécies de aromas,
para que os oferecesse com as orações dos santos,
sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus.
E das mãos do Anjo subiu à presença de Deus
o fumo dos aromas com as orações dos santos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 121 (122), 1-2.3-4.8-9
(R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.
Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.
Jerusalém, cidade bem edificada,
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel,
para celebrar o nome do Senhor.
Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus,
pedirei para ti todos os bens.
.

487

dedicação do altar

LEITURA II
LEITURA II – 1

1 Cor 10, 16-21

«Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demónios»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Não é o cálice de bênção que abençoamos
a comunhão com o Sangue de Cristo?
Não é o pão que partimos
a comunhão com o Corpo de Cristo?
Visto que há um só pão,
nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão.
Olhai para o povo de Israel:
Não estão os que comem as vítimas em comunhão com o altar?
Que quero dizer com isto?
Que a carne imolada aos ídolos é alguma coisa?
Ou que o ídolo é alguma coisa?
Pelo contrário, afirmo que as vítimas que os gentios sacrificam
são imoladas aos demónios e não a Deus.
E eu não quero que entreis em comunhão com os demónios.
Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios,
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demónios.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II – 2

Hebr 13, 8-15

«Nós temos um altar,
do qual não se podem alimentar
os que exercem o culto do santuário da Antiga Lei»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Jesus Cristo é sempre o mesmo,
ontem e hoje e por toda a eternidade.
Não vos deixeis arrastar por doutrinas diversas e estranhas.
Porque é bom que o nosso coração seja fortificado pela graça
e não por normas de alimentos que nada serviram
aos que as observaram.
Nós temos um altar,
do qual não se podem alimentar
os que exercem o culto do santuário da Antiga Lei.
Na verdade, os corpos dos animais,
cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote ao santuário
em expiação dos pecados,
são queimados fora do acampamento.
Foi por isso que Jesus,
para santificar o povo com o seu próprio sangue,
padeceu fora das portas da cidade.
Saiamos, portanto, ao seu encontro fora do acampamento,
levando a sua ignomínia.
Porque não temos aqui cidade permanente,
mas vamos em busca da cidade futura.
Por meio d’Ele ofereçamos a Deus continuamente
um sacrifício de louvor, isto é,
o fruto dos lábios que aclamam o seu nome.
Palavra do Senhor.

489

dedicação do altar

EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Ez 37, 27

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Estabelecerei no meio deles a minha morada,
diz o Senhor;
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Refrão
Mt 5, 23-24

EVANGELHO

«Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta».
Palavra da salvação.
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2
cf. Jo 4, 23-24

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Os verdadeiros adoradores que o Pai deseja
adorá-l’O-ão em espírito e verdade. 		
Refrão

Jo 4, 19-24

EVANGELHO

«Os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito e verdade»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
a mulher samaritana disse a Jesus:
«Vejo que és profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte
e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar».
Disse-lhe Jesus:
«Mulher, acredita em Mim:
Vai chegar a hora
em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis;
nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou –
em que os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito e verdade,
pois são esses os adoradores que o Pai deseja.
Deus é espírito,
e os seus adoradores devem adorá-l’O em espírito e verdade».
Palavra da salvação.
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3
Hebr 13, 8

ALELUIA

Refrão: Aleluia. 			

Repete-se

Jesus é sempre o mesmo,
ontem e hoje e por toda a eternidade. 		

Refrão
Jo 12, 31-36a

EVANGELHO

«Quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado.
Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo.
E quando Eu for elevado da terra,
atrairei todos a Mim».
Jesus falava deste modo,
para indicar de que morte ia morrer.
A multidão disse a Jesus:
«Nós sabemos, pela Lei,
que o Messias permanecerá para sempre.
Como podes dizer:
‘É preciso que o Filho do homem seja elevado da terra’?
Quem é esse Filho do homem?».
Jesus respondeu:
«A luz ainda estará no meio de vós por pouco tempo.
Caminhai enquanto tendes luz,
para que as trevas não vos surpreendam.
Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai.
Enquanto tendes a luz, acreditai na luz».
Palavra da salvação.

3
DEDICAÇÃO DO CÁLICE E DA PATENA
LEITURA I
LEITURA I – 1

1 Cor 10, 14-22a (gr. 10-22)

«O cálice de bênção não é a comunhão com o Sangue de Cristo?»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Evitai adorar os falsos deuses.
Falo-vos como a pessoas sensatas:
ajuizai por vós o que vou dizer.
Não é o cálice de bênção que abençoamos
a comunhão com o Sangue de Cristo?
Não é o pão que partimos
a comunhão com o Corpo de Cristo?
Visto que há um só pão,
nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão.
Olhai para o povo de Israel:
Não estão os que comem as vítimas em comunhão com o altar?
Que quero dizer com isto?
Que a carne imolada aos ídolos é alguma coisa?
Ou que o ídolo é alguma coisa?
Pelo contrário, afirmo que as vítimas que os gentios sacrificam
são imoladas aos demónios e não a Deus.
E eu não quero que entreis em comunhão com os demónios.
Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios,
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demónios.
Ou queremos desafiar o Senhor?
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 15 (16), 5 e 8.9-10.11 (R. 5a)

Refrão: O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta,
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma
na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

LEITURA I – 2

1 Cor 11, 23-26

«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
«Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim».
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
(R. 5a.d)

Refrão: Para mim preparais a mesa
e transborda o meu cálice.
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 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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EVANGELHO
Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versíulo, uma das aclamações
propostas na p. 48.

1
Jo 6, 56

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
diz o Senhor,
permanece em Mim e Eu nele.				
Refrão
Mt 20, 20-28

EVANGELHO

«Bebereis do meu cálice»

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

2
Jo 6, 57

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
								
Refrão

dedicação do cálice e da patena
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Mc 14, 12-16.22-26

EVANGELHO

«Tomou um cálice, deu graças e entregou-lho.
E todos beberam dele»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
No primeiro dia dos Ázimos,
em que se imolava o cordeiro pascal,
os discípulos perguntaram a Jesus:
«Onde queres que façamos os preparativos
para comer a Páscoa?».
Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes:
«Ide à cidade.
Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água.
Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa:
«O Mestre pergunta: Onde está a sala,
em que hei-de comer a Páscoa com os meus discípulos?».
Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior,
alcatifada e pronta.
Preparai-nos lá o que é preciso».
Os discípulos partiram e foram à cidade.
Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito
e prepararam a Páscoa.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
recitou a bênção e partiu-o,
deu-o aos discípulos e disse:
«Tomai: isto é o meu Corpo».
Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho.
E todos beberam dele.
Disse Jesus:
«Este é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança,
derramado pela multidão dos homens.
Em verdade vos digo:
Não voltarei a beber do fruto da videira,
até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus».
Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras.
Palavra da salvação.

