
 TEMPO DA QUARESMA



 No Tempo da Quaresma, os fiéis, escutando mais frequentemente 
a palavra de Deus, dedicando-se à oração, fazendo penitência, recordando 
o seu baptismo e seguindo a Cristo no caminho da cruz, preparam-se para 
celebrar dignamente a Páscoa. Neste «caminho quaresmal», a sagrada 
liturgia propõe aos fiéis a Virgem Santíssima como exemplo do discípulo 
que escuta fielmente a palavra de Deus e, seguindo os passos de Cristo, 
dirige-se para o «lugar do Calvário», para morrer com Ele (cf. 2 Tim 2, 11). 
Terminada a Quaresma, no Tríduo Pascal a Virgem Maria é apresentada aos 
fiéis como a nova Eva, isto é, a «mulher nova», que, junto à arvore da vida 
(cf. Jo 19, 25), foi associada a Cristo, o «homem novo», e também como 
a mãe espiritual, a cuja solicitude materna o Senhor encomendou todos os 
discípulos (cf. Jo 19, 26).

FORMULÁRIOS DAS MISSAS

10. sAntA MAriA, discíPulA do senhor.
11. A virgeM MAriA, Junto à cruZ do senhor (i).
12. A virgeM MAriA, Junto à cruZ do senhor (ii).
13. A virgeM MAriA, conFiAdA coMo Mãe Aos discíPulos.
14. A virgeM MAriA, Mãe dA reconciliAção.
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A VIRGEM MARIA, 
DISCÍPULA DO SENHOR

LEITURA  I Sir 51, 18-24.27-30

«A sabedoria era a alegria do meu coração»

Leitura do Livro de ben-Sirá

Na minha juventude, antes de andar errante,
busquei abertamente a sabedoria na minha oração.
Pedi-a diante do santuário
e procurá-la-ei até ao fim da vida.
Quando florescia como uva temporã,
ela era a alegria do meu coração.
Os meus pés andaram por caminho recto
e segui na sua esteira desde a juventude.
Mal lhe prestei ouvidos, logo a recebi
e encontrei para mim abundante instrução.
Graças a ela, fiz grandes progressos:
darei glória Àquele que me deu a sabedoria.
Porque eu decidi pô-la em prática,
procurei zelosamente o bem e não serei confundido.
Dirigi para ela a minha alma
e encontrei-a na pureza de vida.
Com ela, desde o princípio, adquiri inteligência;
por isso não serei abandonado.
O meu coração comoveu-se ao encontrá-la
e por isso a recebi como um bem precioso.
Em recompensa, o Senhor me deu a língua
e com ela O glorificarei.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Salmo 18B (19B),  8.9.10.11.15 
 (R. cf. 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
e dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.

Aceitai as palavras da minha boca
e estejam presentes na vossa presença
os pensamentos do meu coração.
Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor.

ALELUIA       cf. Lc 2, 19 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendita seja a Virgem Santa Maria, 
que conservava a palavra de Deus,
meditando-a em seu coração.           Refrão
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EVANGELHO   Lc 2, 41-52

«A Mãe de Jesus guardava todos os acontecimentos em seu coração»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos,
subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana,
fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias,
encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados;
e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes:
«Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?».
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré
e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, DISCÍPULA DO SENHOR
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Ou:

EVANGELHO Mt 12, 46-50
«Apontando para os discípulos, disse: 

Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo,
enquanto Jesus estava a falar à multidão,
chegaram sua Mãe e seus irmãos.
Ficaram do lado de fora e queriam falar-Lhe.
Alguém Lhe disse:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo».
Mas Jesus respondeu a quem O avisou:
«Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?».
E apontando para os discípulos, disse:
«Estes são a minha mãe e os meus irmãos:
todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».

Palavra da salvação

 Em vez deste Evangelho, pode utilizar-se o que vem indicado no 
Apêndice, n. 19: p. 239
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A VIRGEM MARIA, 
JUNTO À CRUZ DO SENHOR

I
LEITURA  I        Rom 8, 31b-39

«Não poupou o seu próprio Filho»

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?
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.               



66 TEMPO DA QUARESMA

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 17 (18), 2-3.5-6.7.19-20 
 (R. cf. 7a) 

Refrão: Na minha tribulação invoquei o Senhor.

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

Cercaram-me as ondas da morte
e encheram-me de terror as torrentes malignas;
envolveram-me em laços funestos
e a morte prendeu-me em suas redes.

Na minha aflição invoquei o Senhor
e clamei pelo meu Deus.
Do seu templo Ele ouviu a minha voz
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.

Levantaram-se contra mim no dia da adversidade,
mas o Senhor veio em meu auxílio;
levou-me para lugar seguro,
salvou-me porque me tem amor.

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que vem 
indicada no Apêndice, n. 15: p. 234

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Estava Santa Maria, 
Rainha do Céu e Senhora do mundo,
sofrendo junto à cruz do Senhor.  Refrão
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EVANGELHO Jo 19, 25-27
«Junto à cruz de Jesus estava sua Mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:  «Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, JUNTO À CRUZ DO SENHOR – I
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A VIRGEM MARIA, 
JUNTO À CRUZ DO SENHOR

II

LEITURA  I    Judite 13, l7-20  

«Vieste afastar a nossa ruína, na presença do nosso Deus»

Naqueles dias,
todo o povo ficou maravilhado
e, inclinando-se em adoração a Deus,
disseram numa só voz:
«Bendito sejais, Senhor nosso Deus,
que hoje aniquilastes os inimigos do vosso povo».
E Ozias disse a Judite:
«Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra.
E bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra,
que te conduziu para esmagar a cabeça
do chefe dos nossos inimigos.
Nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.
Deus exalte para sempre o teu nome
e te recompense com os seus bens,
porque não hesitaste em expor a tua vida,
por causa da humilhação do nosso povo,
mas vieste afastar a nossa ruína,
procedendo com rectidão na presença do nosso Deus».
E todo o povo respondeu: «Amen! Amen!».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL                   Salmo 144 (145), 1-2.4-6.8-9
 (R. cf. 9b)

Refrão: O Senhor é bom para com todas as criaturas.

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.

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.
Cantam o poder das vossas obras
e aclamam a vossa justiça.

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.

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que vem 
indicada no Apêndice, n. 1 ou 16: p. 209 ou 235

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Junto à cruz de Jesus estava sua Mãe, 
firme na fé, confirmada na esperança,
abrasada no fogo da caridade.           Refrão

A VIRGEM MARIA, JUNTO À CRUZ DO SENHOR – II
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EVANGELHO Jo 19, 25-27
«Junto à cruz de Jesus estava sua Mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:  «Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
CONfIADA COMO MÃE AOS DISCÍPULOS

LEITURA  I    2 Mac 7, 1.20-29                    

«Eminentemente admirável foi a mãe,
que, vendo morrer os seus filhos,

tudo suportou com firme serenidade,
pela esperança que tinha no Senhor»

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus

Naqueles dias,
foram presos sete irmãos, juntamente com a mãe,
e o rei da Síria quis obrigá-los,
à força de azorragues e nervos de boi,
a comer carne de porco, proibida pela Lei.
Eminentemente admirável e digna de memória foi a mãe,
que, vendo morrer num só dia os seus sete filhos,
tudo suportou com firme serenidade,
pela esperança que tinha no Senhor.
Exortava cada um deles na sua língua pátria
e, cheia de nobres sentimentos,
juntava uma coragem varonil à ternura de mulher.
Ela dizia-lhes:
«Não sei como aparecestes no meu seio,
porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida,
nem fui eu que ordenei os elementos de cada um de vós.
Por isso, o Criador do mundo,
que é o autor do nascimento e origem de todas as coisas,
vos restituirá, pela sua misericórdia, o espírito e a vida,
porque vos desprezais agora a vós mesmos por amor das suas leis».
Então o rei Antíoco julgou-se insultado
e suspeitou que aquelas palavras o ultrajavam.
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Como o filho mais novo ainda estava vivo,
não só começou a exortá-lo com palavras,
mas também lhe prometeu com juramento
que o tornaria rico e feliz,
se ele abandonasse as tradições dos seus antepassados.
Faria dele seu amigo, confiando-lhe altas funções.
Como o jovem não lhe deu a menor atenção,
o rei chamou a mãe à sua presença
e exortou-a a aconselhar o jovem para lhe salvar a vida.
Depois de muita insistência do rei,
ela consentiu em persuadir o filho.
Inclinou-se para ele e, ludibriando o tirano,
assim lhe falou na língua pátria:
«Filho, tem compaixão de mim,
que te trouxe nove meses no meu seio,
te amamentei durante três anos,
te criei e eduquei até esta idade, provendo sempre ao teu sustento.
Peço-te, meu filho, olha para o Céu e para a terra,
contempla tudo o que neles existe
e reconhece que Deus os criou do nada,
assim como a todo o género humano.
Não temas este carrasco,
mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte,
para que eu te possa encontrar com eles
no dia da misericórdia divina».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 17 (18), 2-3.5-6.7.19-20 
 (R. cf. 7a) 

Refrão: Na minha tribulação invoquei o Senhor.

Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador.
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
sois meu protector, minha defesa e meu salvador.
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Cercaram-me as ondas da morte
e encheram-me de terror as torrentes malignas;
envolveram-me em laços funestos
e a morte prendeu-me em suas redes.

Na minha aflição invoquei o Senhor
e clamei pelo meu Deus.
Do seu templo Ele ouviu a minha voz
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.

Levantaram-se contra mim no dia da adversidade,
mas o Senhor veio em meu auxílio;
levou-me para lugar seguro,
salvou-me porque me tem amor.

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Junto à cruz de Jesus estava sua Mãe, 
olhando compadecida as feridas de seu Filho,
sabendo que por Ele viria para todos a redenção.   
        Refrão

EVANGELHO Jo 19, 25-27
«Mulher, eis o teu filho»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:  «Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, CONFIADA COMO MÃE AOS DISCÍPULOS
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DA RECONCILIAÇÃO

LEITURA  I 2 Cor 5, 17-21 

«Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos:
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.
A Cristo, que não conhecera o pecado,
Deus identificou-O com o pecado por causa de nós,
para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 
 (R. 1a)

Refrão: bendiz, ó minha alma, o Senhor.

      Ou: Ó minha alma, louva o Senhor.

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. 

O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
Não está sempre a repreender, 
nem guarda ressentimento.  

Como um pai se compadece de seus filhos, 
assim o Senhor Se compadece dos que O temem. 
Ele sabe de que somos formados 
e não Se esquece de que somos pó da terra.

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. 

A VIRGEM MARIA, MÃE DA RECONCILIAÇÃO
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ALELUIA cf. Gen 9, 17 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

A cruz de Cristo é sinal da aliança, 
que estabeleci com tudo o que vive sobre a terra.   
             Refrão

EVANGELHO Jo 19, 25-27

«Eis o teu filho ... Eis a tua Mãe»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:  «Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.

Palavra da salvação.




