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QUARTA-FEIRA DE CINZAS

LEITURA I Joel 2, 12-18

«Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos»

Leitura da Profecia de Joel
Diz agora o Senhor:
«Convertei-vos a Mim de todo o coração,
com jejuns, lágrimas e lamentações.
Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos.
Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus,
porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso,
pronto a desistir dos castigos que promete.
Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles,
deixando atrás de Si uma bênção,
para oferenda e libação ao Senhor, vosso Deus?
Tocai a trombeta em Sião,
ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada.
Reuni o povo, convocai a assembleia,
congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças.
Saia o esposo do seu aposento
e a esposa do seu tálamo.
Entre o vestíbulo e o altar,
chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo:
‘Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo
e não entregueis a vossa herança à ignomínia
e ao escárnio das nações.
Porque diriam entre os povos:
Onde está o seu Deus?’».
O Senhor encheu-Se de zelo pela sua terra
e teve compaixão do seu povo. 
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a)

Refrão: Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós.

      Ou: Tende compaixão de nós, Senhor, 
 porque somos pecadores.

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.

Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós,
e fiz o mal diante dos vossos olhos.

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 cantará o vosso louvor.

LEITURA  II 2 Cor 5, 20 — 6, 2

«Reconciliai-vos com Deus.
Este é o tempo favorável»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós somos embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
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Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
A Cristo, que não conhecera o pecado,
identificou-O Deus com o pecado por amor de nós,
para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus.
Como colaboradores de Deus,
nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça.
Porque Ele diz:
«No tempo favorável, Eu te ouvi; 
no dia da salvação, vim em teu auxílio».
Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação.
Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Salmo 94, 8ab

Refrão: Ver pag. 479       
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.          Refrão

EVANGELHO Mt 6, 1-6.16-18

«Teu Pai, que vê no segredo, te dará a recompensa»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras 
diante dos homens,
para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis nenhuma recompensa
do vosso Pai que está nos Céus.
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Assim, quando deres esmola,
não toques a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas,
nas sinagogas e nas ruas,
para serem louvados pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Quando deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita,
para que a tua esmola fique em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Quando rezardes,
não sejais como os hipócritas,
porque eles gostam de orar de pé,
nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 
para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando rezares,
entra no teu quarto, fecha a porta
e ora a teu Pai em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Quando jejuardes,
não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas,
que desfiguram o rosto, para mostrarem aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando jejuares,
perfuma a cabeça e lava o rosto,
para que os homens não percebam que jejuas,
mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa».
Palavra da salvação.

Se a bênção e a imposição das cinzas se fizerem fora da Missa, recomenda-se 
que sejam precedidas de uma liturgia da palavra, utilizando os textos indicados para a 
Missa desta féria.
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QUINTA-FEIRA DEPOIS DAS CINZAS

LEITURA I Deut 30, 15-20

«Ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição» (Deut 11, 26)

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.
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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.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4.6 (R. Salmo 39, 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.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Mt 4, 17

Refrão: Ver pag. 479      

Arrependei-vos, diz o Senhor;
está próximo o reino dos Céus.   Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 22-25

«Quem perder a vida por minha causa, salvá-la-á»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«O Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
E, dirigindo-Se a todos, disse:
«Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, 
tem de perdê-la;
mas quem perder a vida por minha causa
salvá-la-á.
Na verdade,
que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se vier a perder-se ou arruinar-se a si próprio?».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA DEPOIS DAS CINZAS

LEITURA I Is 58, 1-9a

«Será este o jejum que Me agrada»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor Deus:
«Clama em altos brados sem cessar,
ergue a tua voz como trombeta.
Faz ver ao meu povo as suas faltas
e à casa de Jacob os seus pecados.
Todos os dias Me procuram
e desejam conhecer os meus caminhos,
como se fosse um povo que pratica a justiça,
sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus.
Pedem-Me sentenças justas,
querem que Deus esteja perto de si e exclamam:
‘De que nos serve jejuar, se não Vos importais com isso?
De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção?’
Porque nos dias de jejum correis para os vossos negócios
e oprimis todos os vossos servos.
Jejuais, sim, mas no meio de contendas e discussões
e dando punhadas sem piedade.
Não são jejuns como os que fazeis agora
que farão ouvir no alto a vossa voz.
Será este o jejum que Me agrada
no dia em que o homem se mortifica?
Curvar a cabeça como um junco,
deitar-se sobre saco e cinza:
é a isto que chamais jejum e dia agradável ao Senhor?
O jejum que Me agrada não será antes este:
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quebrar as cadeias injustas,
desatar os laços da servidão,
pôr em liberdade os oprimidos,
destruir todos os jugos?
Não será repartir o teu pão com o faminto,
dar pousada aos pobres sem abrigo,
levar roupa aos que não têm que vestir
e não voltar as costas ao teu semelhante?
Então a tua luz despontará como a aurora
e as tuas feridas não tardarão a sarar.
Preceder-te-á a tua justiça
e seguir-te-á a glória do Senhor.
Então, se chamares, o Senhor responderá;
se O invocares, dir-te-á: ‘Estou aqui’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.18-19 (R. 19a)

Refrão: Não desprezeis, Senhor, 
 o nosso coração humilhado e contrito.  

     
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 culpas.

Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei, Senhor, contra Vós
e fiz o mal diante dos vossos olhos.

Não é do sacrifício que Vos agradais
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado 
 e contrito.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Am 5,14

Refrão: Ver pag. 479     
Buscai o bem e não o mal, para que vivais,
e o Senhor estará convosco.        Refrão

EVANGELHO Mt 9, 14-15

«Quando o esposo lhes for tirado, jejuarão»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os discípulos de João Baptista
foram ter com Jesus e perguntaram-Lhe:
«Por que motivo nós e os fariseus jejuamos
e os teus discípulos não jejuam?»
Jesus respondeu-lhes:
«Podem os companheiros do esposo ficar de luto,
enquanto o esposo estiver com eles?
Dias virão em que o esposo lhes será tirado
e nessa altura hão-de jejuar».
Palavra da salvação.
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SÁBADO DEPOIS DAS CINZAS

LEITURA I Is 58, 9b-14

«Se deres do teu pão ao faminto, brilhará na escuridão a tua luz»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Se tirares do meio de ti toda a opressão,
os gestos de ameaça e as palavras ofensivas,
se deres do teu pão ao faminto
e matares a fome ao indigente,
brilhará na escuridão a tua luz
e a tua noite será como o meio-dia.
O Senhor será sempre o teu guia
e saciará a tua alma nos lugares desertos.
Dará vigor aos teus ossos
e tu serás como o jardim bem regado,
como nascente cujas águas nunca faltam. 
Reconstruirás as ruínas antigas
e levantarás os alicerces seculares;
e serás chamado ‘reparador de brechas’,
‘restaurador de casas em ruínas’.
Se te abstiveres de profanar o sábado
e de tratar de negócios no dia santificado,
se chamares ao sábado as tuas delícias
e o consagrares à glória do Senhor,
se o respeitares não fazendo viagens,
evitando os teus negócios e empreendimentos,
então encontrarás no Senhor as tuas delícias;
Eu te levarei em triunfo às alturas da terra
e farei que te alimentes da herança de teu pai Jacob».
Assim falou a boca do Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 85 (86), 1-2.3-4.5-6 (R. 11a) 

Refrão: Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho
 para que eu ande na vossa presença.

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. 

    
 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Ez 33, 11

Refrão: Ver pag. 479     
Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor,
mas que se converta e viva.                Refrão
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EVANGELHO Lc 5, 27-32

«Eu não vim chamar os justos,
vim chamar os pecadores, para que se arrependam»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus viu um publicano chamado Levi,
sentado no posto de cobrança,
e disse-lhe: «Segue-Me».
Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus.
Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa.
Havia grande número de publicanos e de outras pessoas
com eles à mesa.
Os fariseus e os escribas murmuravam, 
dizendo aos discípulos:
«Porque comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores?»
Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhes:
«Não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes.
Eu não vim chamar os justos,
vim chamar os pecadores, para que se arrependam».
Palavra da salvação.
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S E M A N A  I

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Lev 19, 1-2.11-18

«Julgarás o teu próximo segundo a justiça»

Leitura do Livro do Levítico
O Senhor dirigiu-Se a Moisés, dizendo:
«Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes:
‘Sede santos,
porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo.
Não furtareis, não direis mentiras,
nem cometereis fraudes uns com os outros.
Não prestarás juramento falso, invocando o meu nome,
pois profanarias o nome do teu Deus.
Eu sou o Senhor.
Não oprimirás nem expropriarás o teu próximo.
Não ficará contigo até ao dia seguinte o salário do jornaleiro.
Não insultarás um surdo
nem colocarás tropeços diante de um cego,
mas temerás o teu Deus.
Eu sou o Senhor.
Não cometerás injustiças nos teus julgamentos:
não favorecerás indevidamente um pobre,
nem darás preferência ao poderoso;
julgarás o teu próximo segundo a justiça.
Não caluniarás os teus parentes,
nem conspirarás contra a vida do teu próximo.
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Eu sou o Senhor.
Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos,
mas corrigirás o teu próximo,
para não incorreres em falta por causa dele.
Não te vingarás,
nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19), 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.

Aceitai as palavras da minha boca
e os pensamentos do meu coração
estejam na vossa presença:
Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO 2 Cor 6, 2b

Refrão: Ver pag. 479       

Agora é o tempo favorável,
agora é o dia da salvação.        Refrão

EVANGELHO Mt 25, 31-46

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

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

LEITURA I 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.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 4-5.6-7.16-17.18-19 (R. 18b) 

Refrão: Deus salva os justos
 de todos os sofrimentos.

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.

Os olhos do Senhor estão voltados para os justos
e os ouvidos atentos aos seus rogos.
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.

Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as suas angústias.
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Mt 4, 4b

Refrão: Ver pag. 479       
Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.   
              Refrão
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EVANGELHO Mt 6, 7-15

«Orai assim»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quando orardes,
não digais muitas palavras, como os pagãos,
porque pensam que serão atendidos por falarem muito.
Não sejais como eles,
porque o vosso Pai bem sabe do que precisais,
antes de vós Lho pedirdes.
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’.
Porque se perdoardes aos homens as suas faltas,
também o vosso Pai celeste vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens,
também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Jonas 3, 1-10

«Os habitantes de Nínive converteram-se do seu mau caminho»

Leitura da Profecia de Jonas
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos:
«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi».
Jonas levantou-se e foi a Nínive,
conforme a palavra do Senhor.
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus;
levava três dias a atravessar.
Jonas entrou na cidade
e caminhou durante um dia, apregoando:
«Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída».
Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus,
proclamaram um jejum
e revestiram-se de sacos, desde o maior ao mais pequeno.
Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive,
ele ergueu-se do trono e tirou o manto,
cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza.
Depois foi proclamado em Nínive
um decreto do rei e dos seus ministros, que dizia:
«Os homens e os animais, os bois e as ovelhas,
não provem alimento, não pastem nem bebam água.
Os homens e os animais revistam-se de sacos
e clamem a Deus com vigor;
afaste-se cada um do seu mau caminho
e das violências que tenha praticado.
Quem sabe? Talvez Deus reconsidere e desista,
acalmando o ardor da sua ira,
de modo que não pereçamos».
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Quando Deus viu as suas obras
e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara
e não o executou.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.12-13.18-19 (19a)

Refrão: Não desprezeis, Senhor, 
 o nosso coração humilhado e contrito.  

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 culpas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais afastar-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Não é do sacrifício que Vos agradais
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
não desprezareis, Senhor, 
 um espírito humilhado e contrito.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Joel 2, 12-13

Refrão:   Ver pag. 479

Convertei-vos a Mim de todo o coração,
 diz o Senhor;
porque sou benigno e misericordioso.   Refrão

EVANGELHO Lc 11, 29-32

«Nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus
e Ele começou a dizer:
«Esta geração é uma geração perversa:
pede um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas.
Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive,
assim o será também o Filho do homem para esta geração.
No juízo final,
a rainha do sul levantar-se-á com os homens desta geração
e há-de condená-los,
porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão;
e aqui está quem é maior do que Salomão.
No juízo final,
os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração
e hão-de condená-la,
porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas;
e aqui está quem é maior do que Jonas».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Est 4, 17 n. p-r. aa-bb.gg-hh

«Não tenho outro auxílio senão Vós, Senhor»

Leitura do Livro de Ester
Naqueles dias,
a rainha Ester, tomada de angústia mortal,
procurou refúgio no Senhor
e fez esta súplica ao Senhor, Deus de Israel:
«Meu Senhor, nosso único Rei,
vinde socorrer-me,
porque estou só e não tenho outro auxílio senão Vós
e corre perigo a minha vida.
Desde criança, ouvi dizer na minha tribo paterna
que Vós, Senhor, escolhestes Israel entre todos os povos
e os nossos pais entre os seus antepassados,
para serem a vossa herança perpétua,
e cumpristes tudo o que lhes tínheis prometido.
Lembrai-Vos de nós, Senhor,
e manifestai-Vos no dia da nossa tribulação.
Fortalecei-me, Rei dos deuses e Senhor dos poderosos.
Ponde em meus lábios palavras harmoniosas,
quando estiver na presença do leão,
e mudai o seu coração, 
para que deteste o nosso inimigo
e o arruíne com todos os seus cúmplices.
Livrai-nos com a vossa mão;
vinde socorrer-me no meu abandono,
porque não tenho ninguém senão Vós, Senhor».  
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.7c-8 (R. 3a)

Refrão: Quando Vos invoco, 
 sempre me atendeis, Senhor.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos hei-de cantar-Vos
e adorar-Vos, voltado para o vosso templo santo.

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade 
 e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome 
   e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.

A vossa mão direita me salvará,
o Senhor completará o que em meu auxílio começou.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos.

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Salmo 50 (51), 12a.14a

Refrão: Ver pag. 479        
Criai em mim, Senhor, um coração puro,
dai-me de novo a alegria da salvação.   Refrão
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EVANGELHO Mt 7, 7-12

«Quem pede recebe»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Pedi e dar-se-vos-á,
procurai e encontrareis,
batei à porta e abrir-se-vos-á.
Porque todo aquele que pede recebe,
quem procura encontra
e a quem bate à porta abrir-se-á.
Qual de vós dará uma pedra a um filho que lhe pede pão,
ou uma serpente se lhe pedir peixe?
Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos Céus
as dará  àqueles que Lhas pedem!
Portanto, o que quiserdes que os homens vos façam
fazei-lho vós também:
esta é a Lei e os Profetas».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Ez 18, 21-28

«Será porventura a morte do pecador que Me agrada?
Não é antes que se converta e viva?»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim fala o Senhor Deus:
«Se o pecador se arrepender de todas as faltas que cometeu,
se observar todos os meus mandamentos
e praticar o direito e a justiça,
certamente viverá e não morrerá.
Não lhe serão lembrados os pecados que cometeu
e viverá por causa da justiça que praticou.
Será porventura a morte do pecador que Me agrada?
— diz o Senhor Deus —
Não é antes que se converta do seu mau proceder e viva?
Mas se o justo se desviar da justiça e praticar o mal,
imitando as abominações dos pecadores,
porventura viverá?
Não mais será recordada a justiça que praticou;
por causa da prevaricação em que caiu e do pecado que cometeu,
ele morrerá.
E vós dizeis: 
‘O modo de proceder do Senhor não é justo’.
Escutai, casa de Israel:
Será o meu modo de proceder que não é justo?
Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto?
Quando o justo se afastar da justiça,
praticar o mal e vier a morrer,
morrerá por causa do mal cometido.
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Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado,
praticar o direito e a justiça,
salvará a sua vida.
Se abrir os olhos e renunciar às faltas que tiver cometido,
certamente viverá e não morrerá».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 3)

Refrão: Se olhais para os nossos pecados,
 Senhor, quem poderá salvar-se?

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.
Se tiverdes em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão,
para Vos servirmos com reverência.
Eu confio no Senhor,
a minha alma espera na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.
Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Ez 18, 31

Refrão: Ver pag. 479        

Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor;
criai um coração novo e um espírito novo.   Refrão

EVANGELHO Mt 5, 20-26

«Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
Portanto, 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.
Reconcilia-te com o teu adversário,
enquanto vais com ele a caminho,
não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Deut 26, 16-19

«Serás um povo consagrado ao Senhor, teu Deus»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«O Senhor, teu Deus, ordena-te hoje
que cumpras estas leis e mandamentos.
Tu os guardarás e cumprirás
com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Hoje obtiveste a promessa do Senhor
de que Ele seria o teu Deus;
e tu deves seguir os seus caminhos,
cumprindo os seus mandamentos, leis e preceitos,
e escutando a sua voz.
E hoje o Senhor obteve de ti a promessa
de que serás o seu povo, como Ele tinha declarado,
e cumprirás os seus mandamentos.
Ele te elevará pela glória, fama e esplendor,
acima de todas as nações que formou,
e serás um povo consagrado ao Senhor, teu Deus,
como Ele prometeu.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118  (119), 1-2.4-5.7-8 (R. 1b)

Refrão: Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.

Promulgastes os vossos preceitos
para se cumprirem fielmente.
Oxalá meus caminhos sejam firmes
na observância dos vossos decretos.

Na rectidão de coração Vos darei graças,
ao aprender os vossos juízos.
Hei-de cumprir os vossos preceitos:
não me desampareis jamais.

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO 2 Cor 6, 2b

Refrão: Ver pag. 479      
Agora é o tempo favorável,
agora é o dia da salvação. Refrão
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EVANGELHO Mt 5, 43-48

«Sede  perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, 
como o vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da salvação.



213SEGUNDA-FEIRA

S E M A N A  I I

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I                         Dan 9, 4b-10

«Pecámos, cometemos injustiças e iniquidades»

Leitura da Profecia de Daniel
Senhor, Deus grande e terrível,
que sois fiel à aliança e à misericórdia
para com os que Vos amam
e observam os vossos mandamentos!
Nós pecámos, cometemos injustiças e iniquidades,
fomos rebeldes,afastando-nos dos vossos mandamentos e preceitos.
Não escutámos os profetas, vossos servos,
que em vosso nome falavam aos nossos reis,
aos nossos chefes e antepassados
e a todo o povo da nação.
Em Vós, Senhor, está a justiça;
em nós recai a vergonha que sentimos no rosto,
como sucede neste dia aos homens de Judá,
aos habitantes de Jerusalém e a todo o Israel,
aos que estão perto e aos que estão longe,
em todos os países para onde os dispersastes
por causa das infidelidades que contra Vós cometeram.
Sobre nós, Senhor, recai a vergonha que sentimos no rosto,
sobre os nossos reis, chefes e antepassados,
porque pecámos contra Vós.
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No Senhor, nosso Deus, está a misericórdia e o perdão,
porque nos revoltámos contra Ele
e não escutámos a voz do Senhor, nosso Deus,
seguindo as leis que nos dava
por meio dos profetas, seu servos.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 78 (79), 8.9.11.13 (R. Salmo 102, 10a) 

Refrão: Não nos julgueis, Senhor, pelos nossos pecados. 

Não recordeis, Senhor, contra nós
as culpas dos nossos pais.
Corra ao nosso encontro a vossa misericórdia,
porque somos tão miseráveis.

Ajudai-nos, ó Deus, nosso salvador,
para glória do vosso nome.
Salvai-nos e perdoai os nossos pecados,
para glória do vosso nome.

Chegue à vossa presença, Senhor,
o gemido dos cativos;
pela omnipotência do vosso braço,
libertai os condenados à morte.

E nós, vosso povo,
ovelhas do vosso rebanho,
louvar-Vos-emos para sempre
e de geração em geração cantaremos a vossa glória.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Jo 6, 63c.68c

Refrão: Ver pag. 479        
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida:
Vós tendes palavras de vida eterna.   Refrão

EVANGELHO Lc 6, 36-38

«Perdoai e sereis perdoados»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Sede misericordiosos,  
como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros
será usada também convosco».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Is 1, 10.16-20

«Aprendei a fazer o bem, respeitai o direito»

Leitura do Livro de Isaías
Escutai a palavra do Senhor, chefes de Sodoma;
dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra:
«Lavai-vos, purificai-vos,
afastai dos meus olhos a malícia das vossas acções,
deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem.
Respeitai o direito, protegei o oprimido,
fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva.
Vinde então para discutirmos as nossas razões,
— diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate,
ficarão brancos como a neve;
ainda que sejam vermelhos como a púrpura,
ficarão brancos como a lã.
Se fordes dóceis e obedientes,
comereis os bens da terra.
Mas se recusardes e fordes rebeldes,
sereis devorados pela espada».
Assim falou a boca do Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 49 (50), 8-9.16bc-17.21.23 (R. 23b) 

Refrão: A quem segue o caminho recto
 darei a salvação de Deus. 

      Ou: A quem procede rectamente
 farei ver a salvação de Deus.

Não é pelos sacrifícios que Eu te repreendo:
os teus holocaustos estão sempre na minha presença.
Não aceito os novilhos da tua casa
nem os cabritos do teu rebanho.

Como falas tanto na minha lei
e trazes na boca a minha aliança,
tu que detestas os meus ensinamentos
e desprezas as minhas palavras.

Considerai isto, vós que esqueceis a Deus,
não aconteça que vos extermine,
 sem haver quem vos salve.
Honra-Me quem Me oferece um sacrifício de louvor,
a quem segue o caminho recto darei a salvação de Deus.
 

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Ez 18, 31

Refrão: Ver pag. 479       
Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor;
criai um coração novo e um espírito novo.   Refrão
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EVANGELHO Mt 23, 1-12

«Dizem e não fazem»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo:
«Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus.
Fazei e observai tudo quanto vos disserem,
mas não imiteis as suas obras,
porque eles dizem e não fazem.
Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens,
mas eles nem com o dedo os querem mover.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens:
alargam as filactérias e ampliam as borlas;
gostam do primeiro lugar nos banquetes
e dos primeiros assentos nas sinagogas,
das saudações nas praças públicas
e que os tratem por ‘Mestres’.
Vós, porém, 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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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Is 18, 18-20

«Vamos feri-lo»

Leitura do Livro de Jeremias
Os inimigos de Jeremias disseram entre si:
«Vamos fazer uma conspiração contra Jeremias,
pois não nos faltará a instrução de um sacerdote,
nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta.
Vamos feri-lo com a difamação,
sem fazermos caso do que ele disser».
«Ajudai-me, Senhor,
escutai a voz dos meus adversários.
Porventura assim se paga o bem com o mal?
Eles abrem uma cova para me tirar a vida.
Lembrai-Vos que me apresentei diante de Vós,
para Vos falar em seu favor,
para deles afastar a vossa ira».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31), 5-6.14.15-16 (R. 17b) 

Refrão: Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. 

Livrai-me da armadilha que me prepararam,
porque Vós sois o meu refúgio.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.

Porque eu ouvia os gritos da multidão:
«Terror por toda a parte!»,
quando se coligaram contra mim
e decidiram tirar-me a vida.

Eu, porém, confio no Senhor:
Disse: «Vós sois o meu Deus,
nas vossas mãos está o meu destino».
Livrai-me das mãos dos meus inimigos.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 8, 12

Refrão: Ver pag. 479       

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

EVANGELHO Mt 20, 17-28

«Condená-l’O-ão à morte»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
enquanto Jesus subia para Jerusalém,
chamou à parte os Doze
e durante o caminho disse-lhes:
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«Vamos subir a Jerusalém
e o Filho do homem vai ser entregue 
aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas,
que O condenarão à morte e O entregarão aos gentios,
para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado.
Mas ao terceiro dia Ele ressuscitará».
Então 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.
Podeis beber o cálice que Eu hei-de beber?»
Eles disseram: «Podemos».
Então Jesus declarou-lhes:
«Haveis de beber 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.



222 SEMANA II DA QUARESMA

QUINTA-FEIRA

LEITURA I Jer 17, 5-10

«Maldito quem confia no homem. Bendito quem confia no Senhor»

Leitura do Livro de Jeremias
Assim fala o Senhor:
«Maldito o homem que confia no homem
e põe na carne a sua esperança,
afastando o seu coração do Senhor.
Será como o cardo na estepe,
que nem percebe quando chega a felicidade;
habitará na aridez do deserto,
terra salobre e inóspita.
Bendito o homem que confia no Senhor
e põe no Senhor a sua esperança.
É como a árvore plantada à beira da água,
que estende as raízes para a corrente:
nada tem a temer quando vem o calor
e a sua folhagem mantém-se sempre verde;
em ano de estiagem não se inquieta
e não deixa de produzir os seus frutos.
O coração é o que há de mais astucioso e incorrigível.
Quem o pode entender?
Posso Eu, que sou o Senhor:
penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos,
para retribuir a cada um segundo o seu caminho,
conforme o fruto das suas obras».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4.6 (R. Salmo 39, 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.

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Lc 8, 15

Refrão: Ver pag. 479        
Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus 
 com coração nobre e generoso
e produzem fruto pela perseverança. Refrão
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EVANGELHO Lc 16, 19-31

«Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males.
Agora  ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
«Havia um homem rico,
que se vestia de linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos os dias.
Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão,
coberto de chagas.
Bem desejava ele saciar-se
com os restos caídos da mesa do rico;
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
‘Pai Abraão, tem compaixão de mim.
Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo 
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida
e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado,
enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo,
de modo que, se alguém quisesse passar daqui para junto de vós,
não poderia fazê-lo’.
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O rico exclamou:
‘Então peço-te, ó pai,
que mandes Lázaro à minha casa paterna
— pois tenho cinco irmãos —
para que os previna,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão:
‘Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’.
Mas ele insistiu:
‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas,
também não se deixarão convencer,
se alguém ressuscitar dos mortos’».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28

«Aí vem o homem dos sonhos: vamos matá-lo»

Leitura do Livro do Génesis
Jacob gostava mais de José que dos seus outros filhos,
porque ele era o filho da sua velhice;
e mandou fazer-lhe uma túnica de mangas compridas.
Os irmãos, vendo que o pai o preferia a todos eles,
começaram a odiá-lo
e não eram capazes de lhe falar com bons modos.
Um dia foram para Siquém apascentar os rebanhos do pai.
Jacob disse a José:
«Os teus irmãos apascentam os rebanhos em Siquém.
vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles».
José partiu à procura dos irmãos
e encontrou-os em Dotain.
Eles viram-no de longe
e, antes que chegasse perto, combinaram entre si a sua morte.
Disseram uns aos outros:
«Aí vem o homem dos sonhos.
Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna
e depois diremos que um animal feroz o devorou.
Veremos então em que vão dar os seus sonhos».
Mas Rúben ouviu isto
e, querendo livrá-lo das suas mãos, disse:
«Não lhe tiremos a vida».
Para o livrar das suas mãos e entregá-lo ao pai,
Rúben disse aos irmãos:
«Não derrameis sangue.
Lançai-o nesta cisterna do deserto,
mas não levanteis as mãos contra ele».
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Quando José chegou junto dos irmãos,
eles tiraram-lhe a túnica de mangas compridas que trazia,
pegaram nele e lançaram-no dentro da cisterna,
uma cisterna vazia, sem água.
Depois sentaram-se para comer.
Mas, erguendo os olhos, 
viram uma caravana de ismaelitas
que vinha de Galaad.
Traziam camelos carregados de goma de tragacanto,
resina aromática e láudano,
que levavam para o Egipto.
Então Judá disse aos irmãos:
«Que interesse haveria em matar o nosso irmão
e esconder-lhe o sangue?
Vamos vendê-lo aos ismaelitas,
mas não lhe ponhamos as mãos,
porque é nosso irmão, da mesma carne que nós».
Os irmãos concordaram.
Passando por ali uns negociantes de Madiã,
tiraram José da cisterna
e venderam-no por vinte moedas de prata aos ismaelitas,
que o levaram para o Egipto.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 104 (105), 16-17.18-19.20-21 (R. 5a) 

Refrão: Recordai as maravilhas do Senhor. 

Deus chamou a fome sobre aquela terra
e privou-os do pão que dá o sustento.
Adiante deles enviara um homem:
José vendido como escravo.
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Apertaram-lhe os pés com grilhões,
lançaram-lhe ao pescoço uma coleira de ferro,
até que se cumpriu a profecia
e a palavra do Senhor o mostrou inocente.

Então o rei mandou que o soltassem,
o soberano dos povos deu-lhe a liberdade;
e fê-lo senhor da sua casa
e governador de todos os seus domínios.  

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 3, 16

Refrão:     Ver pág. 479

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

EVANGELHO Mt 21, 33-43.45-46

«Este é o herdeiro; vamos matá-lo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo:
«Ouvi outra parábola:
Havia um proprietário que plantou uma vinha,
cercou-a com uma sebe,
cavou nela um lagar e levantou uma torre;
depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe.
Quando chegou a época das colheitas,
mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos.
Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos,
espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no.
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Tornou ele a mandar outros servos, 
em maior número que os primeiros,
e eles trataram-nos do mesmo modo.
Por fim mandou-lhes o seu próprio filho, pensando:
‘Irão respeitar o meu filho’.
Mas os vinhateiros, ao verem o filho,
disseram entre si:
‘Este é o herdeiro; vamos matá-lo
e ficaremos com a sua herança’.
Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no.
Quando vier o dono da vinha,
que fará àqueles vinhateiros?»
Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo
responderam-Lhe:
«Mandará matar sem piedade esses malvados
e arrendará a vinha a outros vinhateiros
que lhe entreguem os frutos a seu tempo».
Disse-lhes Jesus:
«Nunca lestes na Escritura:
‘A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular;
tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’?
Por isso vos digo:
Ser-vos-á tirado o reino de Deus
e dado a um povo que produza os seus frutos».
Ao ouvirem as parábolas de Jesus,
os príncipes dos sacerdotes e os fariseus
compreenderam que falava deles e queriam prendê-l’O;
mas tiveram medo do povo, que O considerava profeta.
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Miq 7, 14-15.18-20

«Lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados»

Leitura da Profecia de Miqueias
Apascentai o vosso povo com a vossa vara,
o rebanho da vossa herança,
que vive isolado na selva, no meio de uma terra frutífera,
para que volte a apascentar-se em Basã e Galaad,
como nos dias de outrora;
mostrai-nos prodígios,
como nos dias em que saístes da terra do Egipto.
Qual é o deus semelhante a Vós
que perdoa o pecado e absolve a culpa
deste resto da vossa herança?
Não guarda para sempre a sua ira,
porque prefere a misericórdia.
Ele voltará a ter piedade de nós,
pisará aos pés as nossas faltas,
lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados.
Mostrai a Jacob a vossa fidelidade
e a Abraão a vossa misericórdia,
como jurastes aos nossos pais, desde os tempos antigos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 102  (103), 1-2.3-4.9-10.11-12 (R. 8)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

      Ou: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

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.

Não está sempre a repreender
nem guarda ressentimento.
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. 

ACLAMAÇÃO ANTES  DO EVANGELHO Lc 15, 18 

Refrão:  Ver pag. 479

Vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.                Refrão
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EVANGELHO Lc 15, 1-3.11-32

«O teu irmão estava morto e voltou à vida»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao pai:
‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’.
O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante
e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta.
Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região
e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra,
que o mandou para os seus campos guardar porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
Então, caindo em si, disse:
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão
e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
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Disse-lhe o filho:
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos:
‘Trazei depressa a túnica mais bela e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
Comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’.
E começou a festa.
Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo.
O servo respondeu-lhe:
‘O teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque chegou são e salvo’.
Ele ficou ressentido e não queria entrar.
Então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
‘Há tantos anos que te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e  nunca me deste um cabrito 
para fazer uma festa com os meus amigos.
E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo’.
Disse-lhe o pai:
‘Filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu.
Mas  tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque o teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».
Palavra da salvação.
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S E M A N A  I I I

MISSA FACULTATIVA

Leituras de preparação para o Baptismo

Estas leituras podem utilizar-se em qualquer dia desta semana, especialmente 
nos anos B e C, quando não foi lido o Evangelho da Samaritana no domingo anterior.

LEITURA I Ex 17, 1-7

«Do rochedo sairá água, para o povo beber»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, 
toda a comunidade dos filhos de Israel
partiu do deserto de Sin,
fazendo diversas paragens, 
conforme as ordens que o Senhor lhes dava.
Acamparam em Refidim,
onde não havia água para o povo beber.
Então o povo 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.
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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.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
            não fecheis os vossos corações.

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.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
 apesar de terem visto as minhas obras».

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Jo 4, 42.15

Refrão: Ver pág. 479

Senhor, Vós sois o Salvador do mundo:
dai-nos a água viva, para não termos sede.  Refrão
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EVANGELHO Jo 4, 5-42

«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?
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».
«Senhor, — suplicou a mulher — dá-me dessa água,
para que eu não sinta mais sede 
e não tenha de vir aqui buscá-la».
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Disse-lhe Jesus:
«Vai chamar o teu marido e volta aqui».
Respondeu-lhe a mulher: «Não tenho marido».
Jesus replicou:
«Disseste bem que não tens marido,
pois tiveste cinco
e aquele que tens agora não é teu marido.
Neste ponto falaste verdade».
Disse-lhe a mulher:
«Senhor, vejo que és profeta.
Os nossos antepassados 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».
Disse-Lhe a mulher:
«Eu sei que há-de vir o Messias,
isto é, Aquele que chamam Cristo.
Quando vier, há-de anunciar-nos todas as coisas».
Respondeu-lhe Jesus:
«Sou Eu, que estou a falar contigo».
Nisto, chegaram os discípulos
e ficaram admirados por Ele estar a falar com aquela mulher,
mas nenhum deles Lhe perguntou:
«Que pretendes?» ou então: «Porque falas com ela?»
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A mulher deixou a bilha, correu à cidade e falou a todos:
«Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz.
Não será Ele o Messias?»
Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus.
Entretanto, os discípulos insistiam com Ele, dizendo:
«Mestre, come».
Mas Ele respondeu-lhes:
«Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis».
Os discípulos perguntavam uns aos outros:
«Porventura alguém Lhe trouxe de comer?»
Disse-lhes Jesus:
«O meu alimento é fazer a vontade d’Aquele que Me enviou
e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que dentro de quatro meses 
chegará o tempo da colheita?
Pois bem, Eu digo-vos:
Erguei os olhos e vede os campos, 
que já estão loiros para a ceifa.
Já o ceifeiro recebe o salário 
e recolhe o fruto para a vida eterna
e, deste modo, se alegra o semeador juntamente com o ceifeiro.
Nisto se verifica o ditado:
‘Um é o que semeia e outro o que ceifa’.
Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes.
Outros trabalharam e vós aproveitais-vos do seu trabalho».
Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus,
por causa da palavra da mulher, que testemunhava:
«Ele disse-me tudo o que eu fiz».
Por isso os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus,
pediram-Lhe que ficasse com eles.
E ficou lá dois dias.
Ao ouvi-l’O, muitos acreditaram e diziam à mulher:
«Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos.
Nós próprios ouvimos
e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo».
Palavra da salvação. 
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 2 Reis 5, 1-15a

«Havia muitos leprosos em Israel; 
contudo nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias,
Naamã, general dos exércitos do rei da Síria,
era tido em grande consideração e estima pelo seu soberano,
porque, por seu intermédio, o Senhor tinha dado a vitória à Síria.
Mas este homem, valente guerreiro, estava leproso.
Ora, numa incursão, 
os sírios tinham levado uma menina da terra de Israel,
que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
Ela disse à sua senhora:
«Se o meu senhor fosse ter com o profeta que vive na Samaria,
ele decerto o livraria da lepra».
Naamã foi contar ao soberano
o que dissera a jovem da terra de Israel.
O rei da Síria respondeu-lhe:
«Vai, que eu escreverei uma carta ao rei de Israel».
Naamã pôs-se a caminho,
levando consigo dez talentos de prata,
seis mil siclos de ouro e dez mudas de roupa;
e entregou ao rei de Israel a carta, que dizia:
«Logo que esta carta te chegar às mãos,
ficarás a saber que te envio o meu servo Naamã,
para que o livres da sua lepra».
Depois de ter lido a carta,
o rei de Israel rasgou as vestes, exclamando:
«Serei eu um deus que possa dar a morte e a  vida,
para este me mandar dizer que livre um homem da sua lepra?
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Reparai e vede como ele procura um pretexto contra mim».
Quando Eliseu, o homem de Deus, 
soube que o rei de Israel tinha rasgado as vestes,
mandou-lhe dizer:
«Por que motivo rasgaste as tuas vestes?
Esse homem venha ter comigo
e saberá que existe um profeta em Israel».
Naamã seguiu 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.
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.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 41 (42), 2.3; 42 (43), 3.4 (R. Salmo 41, 3) 

Refrão: A minha alma tem sede do Deus vivo:
 quando verei a face do 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?

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. 

      
 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Salmo 129 (130), 5.7

Refrão: Ver pag. 479      
Eu confio no Senhor, confio na sua palavra,
porque no Senhor está a misericórdia e a redenção.  
                   Refrão
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EVANGELHO Lc 4, 24-30

Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré
e falou ao povo na sinagoga, dizendo: 
«Em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Digo-vos a verdade:
Havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias,
quando o céu se fechou durante três anos e seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia.
Havia em Israel muitos leprosos  no tempo do profeta Eliseu;
contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras, 
todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade
e levaram-n’O até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edificada,
a fim de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Dan 3, 25.34-43

«De coração arrependido e espírito humilhado 
sejamos por Vós recebidos»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias,
levantando-se no meio da fornalha ardente,
Azarias fez a seguinte oração:
«Por amor do vosso nome, Senhor,
não nos abandoneis para sempre
e não anuleis a vossa aliança.
Não nos retireis a vossa misericórdia,
por amor de Abraão vosso amigo,
de Isaac vosso servo e de Israel vosso santo,
aos quais prometestes multiplicar a sua descendência
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.
Mas agora, Senhor, 
tornámo-nos o mais pequeno de todos os povos
e somos hoje humilhados em toda a terra,
por causa dos nossos pecados.
Não temos chefe, nem guia nem profeta,
nem holocausto nem sacrifício, nem oblação nem incenso,
nem lugar onde apresentar-Vos as primícias
para alcançar misericórdia.
Mas de coração arrependido e espírito humilhado
sejamos por Vós recebidos
como se viéssemos com um holocausto de touros e carneiros
e milhares de gordos cordeiros.
Seja hoje este nosso sacrifício agradável na vossa presença,
porque jamais serão confundidos aqueles que em Vós esperam.
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E agora Vos seguimos de todo o coração,
Vos tememos e buscamos o vosso rosto.
Não nos deixeis ficar envergonhados,
mas tratai-nos segundo a vossa bondade
e segundo a abundância da vossa misericórdia.
Livrai-nos pelo vosso admirável poder
e dai glória, Senhor, ao vosso nome».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R. 6a)

Refrão: Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia.

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.
Não recordeis as minhas faltas
 e os pecados da minha juventude,
lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência.

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Joel 2, 12-13

Refrão:   Ver pag. 479

Convertei-vos a Mim de todo o coração,
 diz o Senhor;
porque sou benigno e misericordioso. Refrão

EVANGELHO Mt 18, 21-35

«Se cada um de vós não perdoar a seu irmão, 
meu Pai não vos perdoará.

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe:
«Se meu irmão me ofender, 
quantas vezes deverei perdoar-lhe?
Até sete vezes?»
Jesus respondeu:
«Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete.
Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei
que quis ajustar contas com os seus servos.
Logo de começo,
apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos.
Não tendo com que pagar,
o senhor mandou que fosse vendido,
com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
para assim pagar a dívida.
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo:
‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’.
Cheio de compaixão, o senhor daquele servo
deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida.
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Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros
que lhe devia cem denários.
Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo:
‘Paga o que me deves’.
Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo:
‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’.
Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender,
até que pagasse tudo quanto devia.
Testemunhas desta cena,
os seus companheiros ficaram muito tristes
e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido.
Então, o senhor mandou-o chamar e disse:
‘Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, 
porque me pediste.
Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?’
E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos,
até que pagasse tudo o que lhe devia.
Assim procederá convosco meu Pai celeste,
se cada um de vós não perdoar a seu irmão 
de todo o coração».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Deut 4, 1.5-9

«Observai e ponde em prática os preceitos do Senhor»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Agora, Israel,
escuta os preceitos que vos dou a conhecer
e põe-nos em prática,
para que vivais
e entreis na posse da terra
que vos dá o Senhor, Deus dos vossos pais.
Ensinei-vos estas leis e preceitos,
conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara,
a fim de os praticardes na terra de que ides tomar posse.
Observai-os e ponde-os em prática,
porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência
aos olhos dos povos,
que, ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão:
‘Que povo tão sábio e prudente é esta grande nação!’.
Qual é, na verdade, a grande nação
que tem a divindade tão perto de si
como está perto de nós o Senhor, nosso Deus,
sempre que O invocamos?
E qual é a grande nação 
que tem mandamentos e decretos tão justos
como esta lei que hoje vos apresento?
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Mas tende cuidado; prestai atenção
para não esquecer tudo quanto viram os vossos olhos,
nem o deixeis fugir do pensamento em nenhum dia da vossa vida.
Ensinai-o aos vossos filhos
e aos filhos dos vossos filhos».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 147, 12-13.15-16.19-20   (R. 12a)

Refrão: Jerusalém, louva o teu Senhor

Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos.

Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.
Faz cair a neve como a lã,
espalha a geada como cinza.

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.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Jo 6, 63c.68c

Refrão: Ver pag. 479        
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida:
Vós tendes palavras de vida eterna   Refrão
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EVANGELHO Mt 5, 17-19

«Será grande quem praticar e ensinar os mandamentos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
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.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Jer 7, 23-28

«Esta é a nação que não ouviu a voz do Senhor seu Deus»

Leitura do Livro de Jeremias
Assim fala o Senhor:
«Foi isto que ordenei ao meu povo:
‘Escutai a minha voz,
e Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo.
Segui sempre o caminho que vou indicar-vos
e sereis felizes’.
Mas eles não ouviram nem prestaram atenção:
seguiram as más inclinações do seu coração obstinado,
voltaram-Me as costas, em vez de caminharem para Mim.
Desde o dia em que os seus pais saíram da terra do Egipto 
até hoje,
enviei-lhes todos os profetas, meus servos,
dia após dia, incansavelmente.
Mas eles não Me ouviram nem Me prestaram atenção:
endureceram a sua cerviz, fizeram pior que seus pais.
Se lhes disseres tudo isto, não te escutarão;
se chamares por eles, não te responderão.
Por isso lhes dirás:
Esta é a nação que não ouviu a voz do Senhor seu Deus
e não quis aceitar os seus ensinamentos.
Perdeu-se a fidelidade, foi eliminada da sua boca».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
            não fecheis os vossos corações.

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.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
 apesar de terem visto as minhas obras.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Joel 2, 12-13

Refrão:   Ver pag. 479

Convertei-vos a Mim de todo o coração,
 diz o Senhor;
porque sou benigno e misericordioso.   Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 14-23

«Quem não está comigo está contra Mim»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus estava a expulsar um demónio que era mudo.
Logo que o demónio saiu, o mudo falou
e a multidão ficou admirada.
Mas alguns dos presentes disseram:
«É por Belzebu, príncipe dos demónios,
que Ele expulsa os demónios».
Outros, para O experimentarem, pediam-Lhe um sinal do céu.
Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse:
«Todo o reino dividido contra si mesmo, acaba em ruínas
e cairá casa sobre casa.
Se Satanás está dividido contra si mesmo,
como subsistirá o seu reino?
Vós dizeis que é por Belzebu que Eu expulso os demónios.
Ora, se Eu expulso os demónios por Belzebu,
por quem os expulsam os vossos discípulos?
Por isso eles mesmos serão os vossos juízes.
Mas se Eu expulso os demónios pelo dedo de Deus,
então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós.
Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio,
os seus bens estão em segurança.
Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence,
tira-lhe as armas em que confiava
e distribui os seus despojos.
Quem não está comigo está contra Mim
e quem não junta comigo dispersa».
Palavra da salvação.



253SEXTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

LEITURA I Os 14, 2-10

«Não chamaremos ‘nosso Deus’  à obra das nossas mãos»

Leitura da Profecia de Oseias
Assim fala o Senhor:
«Israel, converte-te ao Senhor, teu Deus,
porque foram os teus pecados que te fizeram cair.
Vinde com palavras de súplica,
voltai para o Senhor e dizei-Lhe:
“Perdoai todas as nossas faltas
e aceitai o dom que Vos oferecemos,
a homenagem dos nossos lábios.
Não é a Assíria que nos pode salvar;
não montaremos mais a cavalo,
nem chamaremos ‘Nosso Deus’ à obra das nossas mãos,
porque só em Vós o órfão encontra piedade”.
Curarei a sua infidelidade,
amá-los-ei generosamente,
pois a minha ira afastou-se deles.
Serei como orvalho para Israel,
que florirá como o lírio 
e lançará raízes como o cedro do Líbano.
Os seus ramos estender-se-ão ao longe,
a sua opulência será como a da oliveira
e a sua fragrância como a do Líbano.
Voltarão a sentar-se à minha sombra,
farão reviver o trigo;
florescerão como a vinha,
criarão fama como o vinho do Líbano.
Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos?
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Sou Eu que o atendo e olho por ele.
Sou como o cipreste verdejante:
graças a Mim darás muito fruto».
Quem for sábio entenderá estas palavras,
quem for inteligente poderá entendê-las.
Porque são rectos os caminhos do Senhor:
por eles caminham os justos
e neles tropeçam os pecadores.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 80(81), 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17 (cf. 11.9) 

Refrão: Eu sou o Senhor, teu Deus:
 Escuta a minha voz. 

Oiço uma língua desconhecida:
«Aliviei os teus ombros do fardo,
soltei as tuas mãos dos cestos;
gritaste na angústia e Eu te libertei.

Do meio do trovão te respondi;
pus-te à prova junto das águas de Meriba.
Escuta, meu povo, a minha advertência,
assim, Israel, Me prestes ouvidos:

Não terás contigo um deus alheio,
nem adorarás divindades estranhas.
Eu, o Senhor, sou o teu Deus,
que te fiz sair da terra do Egipto.

Ah! se o meu povo Me escutasse,
se Israel seguisse os meus caminhos,
alimentaria o meu povo com a flor da farinha
e saciá-lo-ia com o mel dos rochedos».
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Mt 4, 17

Refrão: Ver pag. 479        

Arrependei-vos, diz o Senhor;
está próximo o reino dos Céus.   Refrão

EVANGELHO Mc 12, 28b-34

«O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor:
amarás o Senhor, teu Deus»

  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-lhe:
«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».
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.
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SÁBADO

LEITURA I Os 6, 1-6

«Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios»

Leitura da Profecia de Oseias
Vinde, voltemos para o Senhor.
Se Ele nos feriu, Ele nos curará.
Se nos atingiu com os seus golpes,
Ele tratará as nossas feridas.
Ao fim de dois dias, Ele nos fará viver de novo;
ao terceiro dia nos levantará
e viveremos na sua presença.
Procuremos conhecer o Senhor:
a sua vinda é certa como a aurora.
Virá a nós como o aguaceiro de Outono,
como a chuva da Primavera sobre a face da terra.
«Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá?»
— diz o Senhor —
«O vosso amor é como o nevoeiro da manhã,
como o orvalho da madrugada que logo se evapora.
Por isso os castiguei por meio dos Profetas
e os matei com palavras da minha boca;
e o meu direito resplandece como a luz.
Porque Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios,
o conhecimento de Deus, mais que os holocaustos».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 3-4.18-19.20-21 (R. cf. Os 6, 6) 

Refrão: Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. 

Compadecei-Vos de Mim, ó Deus, por vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.

Não é do sacrifício que Vos agradais
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
não desprezareis, Senhor, 
 um espírito humilhado e contrito.

Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência,
reconstruí os muros de Jerusalém.
Então Vos agradareis dos sacrifícios devidos,
 oblações e holocaustos,

 então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Salmo 94 (95), 8ab

Refrão: Ver pag. 479       
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.    Refrão
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EVANGELHO Lc 18, 9-14

«O publicano desceu justificado para sua casa
e o fariseu não»

  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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S E M A N A  I V

MISSA FACULTATIVA

Leituras da preparação para o Baptismo

Estas leituras podem utilizar-se em qualquer dia desta semana, especialmente 
nos anos B e C, quando não foi lido o Evangelho do cego de nascença  no domingo 
anterior.

LEITURA I Miq 7, 7-9

«Eu me levantarei; se estou nas trevas, o Senhor é a minha luz»

Leitura da Profecia de Miqueias
Volto os meus olhos para o Senhor,
espero em Deus, que me salvará:
o meu Deus há-de escutar-me.
Não te alegres, minha inimiga, com as minhas desgraças.
Se caí, hei-de levantar-me;
se estou nas trevas, o Senhor é a minha luz.
Porque pequei contra o Senhor,
tenho de suportar a sua ira,
até que Ele julgue a minha causa e me faça justiça.
Ele há-de trazer-me para a luz
e eu verei a sua bondade.
Palavra do Senhor.

PREPARAÇÃO PARA O BAPTISMO
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.7-8.9abc.13-14 (R. 1a)

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

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

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.
Não me rejeiteis nem me abandoneis,
meu Deus e meu Salvador.

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

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 8, 12

Refrão: Ver pág. 479

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

EVANGELHO Jo 9, 1-41

«Eu fui, lavei-me e comecei a ver»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença.
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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.
Entretanto, perguntavam os vizinhos
e os que antes o viam a mendigar:
«Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola?»
Uns diziam: «É ele».
Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele».
Mas ele próprio dizia: «Sou eu».
Perguntaram-lhe então:
«Como foi que se abriram os teus olhos?»
Ele respondeu:
«Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo,
ungiu-me os olhos e disse-me:
‘Vai lavar-te à piscina de Siloé’.
Eu fui, lavei-me e comecei a ver».
Perguntaram-lhe ainda: «Onde está Ele?»
O homem respondeu: «Não sei».
Levaram aos fariseus o que tinha sido cego.
Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo
e lhe tinha aberto os olhos.
Por isso, os fariseus perguntaram ao homem
como tinha recuperado a vista.
Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos;
depois fui lavar-me e agora vejo».
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Diziam alguns dos fariseus:
«Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado».
Outros observavam:
«Como pode um pecador fazer tais milagres?»
E havia desacordo entre eles.
Perguntaram então novamente ao cego:
«Tu que dizes d’Aquele que te deu a vista?»
O homem respondeu: «É um profeta».
Os judeus não quiseram acreditar
que ele tinha sido cego e começara a ver.
Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes:
«É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego?
Como é que ele agora vê?»
Os pais responderam:
«Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego;
mas não sabemos como é que ele agora vê,
nem sabemos quem lhe abriu os olhos.
Ele já tem idade para responder; perguntai-lho vós».
Foi por medo que eles deram esta resposta,
porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga
quem reconhecesse que Jesus era o Messias.
Por isso é que disseram:
«Ele já tem idade para responder; perguntai-lho vós».
Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego
e disseram-lhe: «Dá glória a Deus.
Nós sabemos que esse homem é pecador».
Ele respondeu: «Se é pecador, não sei.
O que sei é que eu era cego e agora vejo».
Perguntaram-lhe então:
«Que te fez Ele? Como te abriu os olhos?»
O homem replicou:
«Já vos disse e não destes ouvidos.
Porque desejais ouvi-lo novamente?
Também quereis fazer-vos seus discípulos?»
Então insultaram-no e disseram-lhe:
«Tu é que és seu discípulo; nós somos discípulos de Moisés.
Nós sabemos que Deus falou a Moisés;
mas este, nem sabemos de onde é».
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O homem respondeu-lhes:
«Isto é realmente estranho: não sabeis de onde Ele é,
mas a verdade é que Ele me deu a vista.
Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores,
mas escuta aqueles que O adoram e fazem a sua vontade.
Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos
a um cego de nascença.
Se Ele não viesse de Deus, nada podia fazer».
Replicaram-lhe então eles:
«Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos?»
E expulsaram-no.
Jesus soube que o tinham expulsado
e, encontrando-o, disse-lhe:
«Tu acreditas no Filho do homem?»
Ele respondeu-Lhe:
«Quem é, Senhor, para que eu acredite n’Ele?»
Disse-lhe Jesus:
«Já O viste: é quem está a falar contigo».
O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou:
«Eu creio, Senhor».
Então Jesus disse:
«Eu vim a este mundo para exercer um juízo:
os que não vêem ficarão a ver;
os que vêem ficarão cegos».
Alguns fariseus que estavam com Ele, ouvindo isto, 
perguntaram-Lhe:
«Nós também somos cegos?»
Respondeu-lhes Jesus:
«Se fôsseis cegos, não teríeis pecado.
Mas como agora dizeis: ‘Nós vemos’,
o vosso pecado permanece».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Is 65, 17-21

«Nunca mais se hão-de ouvir vozes de pranto nem gritos de angústia»

Leitura do Livro de Isaías
Assim fala o Senhor:
«Eu vou criar os novos céus e a nova terra
e não mais se recordará o passado,
nem voltará de novo ao pensamento.
Haverá alegria e felicidade eterna
por aquilo que Eu vou criar:
vou fazer de Jerusalém um motivo de júbilo
e do seu povo uma fonte de alegria.
Exultarei por causa de Jerusalém
e alegrar-Me-ei por causa do meu povo.
Nunca mais se hão-de ouvir nela vozes de pranto
nem gritos de angústia.
Já não haverá ali uma criança que viva só alguns dias,
nem um velho que não complete o número dos seus anos,
porque o mais novo morrerá centenário
e quem não chegar aos cem anos terá incorrido em maldição.
Construirão casas e habitarão nelas;
plantarão vinhas e comerão os seus frutos».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 29 (30), 2 e 4.5-6.11 e 12a e 13b (R. 2a)

Refrão: Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me para não descer ao túmulo.
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis,
e dai graças ao seu nome santo.
A sua ira dura apenas um momento
e a sua benevolência a vida inteira.
Ao cair da noite vêm as lágrimas
e ao amanhecer volta a alegria.
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,
Senhor, sede Vós o meu auxílio.
Vós convertestes em júbilo o meu pranto:
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Am 5,14

Refrão: Ver pag. 479      
Buscai o bem e não o mal, para que vivais,
e o Senhor estará convosco.       Refrão

EVANGELHO Jo 4, 43-54

«Vai, que o teu filho vive»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus saiu da Samaria e foi para a Galileia.
Ele próprio tinha declarado
que um profeta nunca era apreciado na sua terra.
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Ao chegar à Galileia, foi recebido pelos galileus,
porque tinham visto quanto Ele fizera em Jerusalém,
por ocasião da festa,
a que também eles tinham assistido.
Jesus voltou novamente a Caná da Galileia,
onde convertera a água em vinho.
Havia em Cafarnaum um funcionário real
cujo filho se encontrava doente.
Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia,
foi ter com Ele
e pediu-Lhe que descesse a curar o seu filho,
que estava a morrer.
Jesus disse-lhe:
«Se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis».
O funcionário insistiu:
«Senhor, desce, antes que meu filho morra».
Jesus respondeu-lhe:
«Vai, que o teu filho vive».
O homem acreditou nas palavras que Jesus lhe tinha dito
e pôs-se a caminho.
Já ele descia,
quando os servos vieram ao seu encontro
e lhe disseram que o filho vivia.
Perguntou-lhes então a que horas tinha melhorado.
Eles responderam-lhe:
«Foi ontem à uma da tarde que a febre o deixou».
Então o pai verificou que àquela hora Jesus lhe tinha dito:
«O teu filho vive».
E acreditou, ele e todos os de sua casa.
Foi este o segundo milagre que Jesus realizou,
ao voltar da Judeia para a Galileia.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 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.
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Disse-me então o Anjo:
«Viste, filho do homem?»
E fez-me voltar para a margem da torrente.
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 45 (46), 2-3.5-6.8-9 (R. 8) 

Refrão: O Senhor do Universo está connosco,
 o Deus de Jacob é a nossa fortaleza.

Deus é o nosso refúgio e a nossa força,
auxílio sempre pronto na adversidade.
Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile
e os montes se precipitem no fundo do mar.
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Os braços dum rio alegram a cidade de Deus,
a mais santa das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela e a torna inabalável,
Deus a protege desde o romper da aurora.

O Senhor dos Exércitos está connosco,
o Deus de Jacob é a nossa fortaleza.
Vinde e contemplai as obras do Senhor,
as maravilhas que realizou na terra.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Salmo 50 (51), 12a.14a

Refrão: Ver pag. 479       
Criai em mim, Senhor, um coração puro,
dai-me de novo a alegria da vossa salvação.  Refrão

EVANGELHO Jo 5, 1-3a.5-16

«No mesmo instante o homem ficou são»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
por ocasião de uma festa dos judeus,
Jesus subiu a Jerusalém.
Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas,
uma piscina, chamada, em hebraico, Betsatá,
que tem cinco pórticos.
Ali jazia um grande número de enfermos,
cegos, coxos e paralíticos.
Estava ali também um homem,
enfermo havia trinta e oito anos.
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Ao vê-lo deitado
e sabendo que estava assim há muito tempo,
Jesus perguntou-lhe:
«Queres ser curado?»
O enfermo respondeu-Lhe:
«Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina,
quando a água é agitada;
enquanto eu vou, outro desce antes de mim».
Disse-lhe Jesus:
«Levanta-te, toma a tua enxerga e anda».
No mesmo instante o homem ficou são,
tomou a sua enxerga e começou a caminhar.
Ora aquele dia era sábado.
Diziam os judeus àquele que tinha sido curado:
«Hoje é sábado: não podes levar a tua enxerga».
Mas ele respondeu-lhes:
«Aquele que me curou disse-me:
‘Toma a tua enxerga e anda’».
Perguntaram-lhe então:
«Quem é que te disse: ‘Toma a tua enxerga e anda’».
Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era,
porque Jesus tinha-Se afastado da multidão 
que estava naquele local.
Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe:
«Agora estás são.
Não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior».
O homem foi então dizer aos judeus
que era Jesus quem o tinha curado.
Desde então os judeus começaram a perseguir Jesus,
por fazer isto num dia de sábado.
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Is 49, 8-15

«Eu te formei para renovar a aliança do povo, para restaurar a terra»

Leitura do Livro de Isaías
Assim fala o Senhor:
«No tempo da graça, Eu te ouvi;
no dia da salvação, Eu te ajudei.
Eu te formei e designei
para renovar a aliança do povo,
para restaurar a terra e reocupar as herdades devastadas;
para dizer aos prisioneiros: ‘Saí para fora’
e àqueles que vivem nas trevas: ‘Vinde para a luz’.
Hão-de alimentar-se em todos os caminhos
e acharão pastagem em todas as encostas.
Não sentirão fome nem sede,
nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles,
porque Aquele que tem compaixão deles os guiará
e os conduzirá às nascentes da água.
De todas as minhas montanhas farei caminhos
e as minhas estradas serão niveladas.
Ei-los que vêm de longe:
uns do Norte e do Poente, outros da terra de Sinim.
Rejubilai, ó céus; exulta, ó terra;
montes, soltai gritos de alegria,
porque o Senhor consola o seu povo
e tem compaixão dos seus pobres.
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Sião dizia:
‘O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-Se de mim’.
Pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta
e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas?
Mas ainda que ela o esquecesse,
Eu nunca te esquecerei».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 8-9.13cd-14.17-18 (R. 8a) 

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

      Ou: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

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.

O Senhor é fiel à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.

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.  
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 11, 25a.26

Refrão: Ver pag. 479        

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor.
Quem acredita em Mim nunca morrerá.   Refrão

EVANGELHO Jo 5, 17-30

«Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida,
assim o Filho dá vida a quem Ele quer»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos judeus:
«Meu Pai trabalha incessantemente
e Eu também trabalho em todo o tempo».
Esta afirmação era mais um motivo
para os judeus quererem dar-Lhe a morte:
não só por violar o sábado,
mas também por chamar a Deus seu Pai,
fazendo-Se igual a Deus.
Então Jesus tomou a palavra e disse-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
O Filho nada pode fazer por Si próprio,
mas só aquilo que viu fazer ao Pai;
e tudo o que o Pai faz
também o Filho o faz igualmente.
Porque o Pai ama o Filho
e Lhe manifesta tudo quanto faz;
e há-de manifestar-Lhe coisas maiores que estas,
de modo que ficareis admirados.
Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida,
assim o Filho dá vida a quem Ele quer.
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O Pai não julga ninguém:
entregou ao Filho o poder de tudo julgar,
para que todos honrem o Filho,
como honram o Pai.
Quem não honra o Filho
não honra o Pai que O enviou.
Em verdade, em verdade vos digo:
Quem ouve a minha palavra
e acredita n’Aquele que Me enviou
tem a vida eterna e não será condenado,
porque passou da morte à vida.
Em verdade, em verdade vos digo:
Aproxima-se a hora _ e já chegou _

em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus;
e os que a ouvirem, viverão.
Assim como o Pai tem a vida em Si mesmo,
assim também concedeu ao Filho 
que tivesse a vida em Si mesmo;
e deu-Lhe o poder de julgar,
porque é o Filho do homem.
Não vos admireis do que estou a dizer,
porque vai chegar a hora
em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz:
Os que tiverem praticado boas obras
irão para a ressurreição dos vivos
e os que tiverem praticado o mal
para a ressurreição dos condenados.
Eu não posso fazer nada por Mim próprio:
julgo segundo o que oiço
e o meu juízo é justo,
porque não procuro fazer a minha vontade,
mas a vontade d’Aquele que Me enviou».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA  I Ex 32, 7-14

«Perdoai a culpa do vosso povo»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
o Senhor falou a Moisés, dizendo:
«Desce depressa,
porque o teu povo, que tiraste da terra do Egipto, corrompeu-se.
Não tardaram em desviar-se do caminho que lhes tracei.
Fizeram um bezerro de metal fundido,
prostraram-se diante dele,
ofereceram-lhe sacrifícios e disseram:
‘Este é o teu Deus, Israel,
aquele que te fez sair da terra do Egipto’».
O Senhor disse ainda a Moisés:
«Tenho observado este povo:
é um povo de dura cerviz.
Agora deixa que a minha indignação se inflame contra eles
e os destrua.
De ti farei uma grande nação».
Então Moisés procurou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo:
«Por que razão, Senhor, 
se há-de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo,
que libertastes da terra do Egipto
com tão grande força e mão tão poderosa?
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Porque hão-de dizer os egípcios:
‘Foi com má intenção que o Senhor os fez sair,
para lhes dar a morte nas montanhas
e os exterminar da face da terra’?
Abandonai o furor da vossa ira
e desisti do mal contra o vosso povo.
Lembrai-Vos de Abraão, de Isaac e de Israel, vossos servos,
a quem jurastes pelo vosso nome:
‘Farei a vossa descendência tão numerosa
como as estrelas do céu
e dar-lhe-ei para sempre em herança
toda a terra que vos prometi’».
Então o Senhor desistiu do mal
com que tinha ameaçado o seu povo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 105 (106), 19-20.21-22.23 (cf. 8a) 

Refrão: Para glória do vosso nome, salvai-nos, Senhor.

Fizeram um bezerro no Horeb
e adoraram um ídolo de metal fundido.
Trocaram a sua glória
pela figura de um boi que come feno.

Esqueceram a Deus que os salvara,
que realizara prodígios no Egipto,
maravilhas na terra de Cam,
feitos gloriosos no Mar Vermelho.

E pensava já em exterminá-los,
se Moisés, o seu eleito,
não intercedesse junto d’Ele
e aplacasse a sua ira para os não destruir.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 3, 16

Refrão: Ver pag. 479       

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

EVANGELHO Jo 5, 31-47

«Outro vos acusará: Moisés, em quem pusestes a vossa esperança»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus disse aos judeus:
«Se Eu der testemunho de Mim mesmo,
o meu testemunho não será considerado verdadeiro.
É outro que dá testemunho de Mim
e Eu sei que o testemunho que Ele dá de Mim é verdadeiro.
Vós mandastes emissários a João Baptista
e ele deu testemunho da verdade.
Não é de um homem que Eu recebo testemunho,
mas digo-vos isto para que sejais salvos.
João era uma lâmpada que ardia e brilhava
e vós, por um momento, quisestes alegrar-vos com a sua luz.
Mas Eu tenho um testemunho maior que o de João,
pois as obras que o Pai Me deu para consumar
— as obras que realizo —
dão testemunho de que o Pai Me enviou.
E o Pai, que Me enviou,
também Ele deu testemunho de Mim.
Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua figura
e a sua palavra não habita em vós,
porque não acreditais n’Aquele que Ele enviou.
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Examinais as Escrituras,
pensando encontrar nelas a vida eterna;
são elas que dão testemunho de Mim
e não quereis vir a Mim para encontrar essa vida.
Não é dos homens que Eu recebo glória;
mas Eu conheço-vos 
e sei que não tendes em vós o amor de Deus.
Vim em nome de meu Pai e não Me recebeis;
mas se vier outro em seu próprio nome, recebê-lo-eis.
Como podeis acreditar,
vós que recebeis glória uns dos outros
e não procurais a glória que vem só de Deus?
Não penseis que Eu vou acusar-vos ao Pai:
o vosso acusador será Moisés,
em quem pusestes a vossa esperança.
Se acreditásseis em Moisés, acreditaríeis em Mim,
pois ele escreveu a meu respeito.
Mas se não acreditais nos seus escritos,
como haveis de acreditar nas minhas palavras?».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Sab 2, 1a.12-22

«Condenemo-lo à morte infame»

Leitura do Livro da Sabedoria
Dizem os ímpios, pensando erradamente:
«Armemos ciladas ao justo, 
porque nos incomoda e se opõe às nossas obras.
Censura-nos as transgressões da Lei
e repreende-nos as faltas de educação.
Declara ter o conhecimento de Deus
e chama-se a si mesmo filho do Senhor.
Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos
e até a sua vista nos é insuportável.
A sua vida não é como a dos outros
e os seus caminhos são muito diferentes.
Somos considerados por ele como escória
e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura.
Proclama feliz a morte dos justos
e gloria-se de ter a Deus como pai.
Vejamos se as suas palavras são verdadeiras,
observemos o que sucede na sua morte.
Porque se o justo é filho de Deus, 
Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários.
Provemo-lo com ultrajes e torturas,
para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência.
Condenemo-lo à morte infame,
porque, segundo diz, Alguém virá socorrê-lo».
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Assim pensam os ímpios, 
mas enganam-se, porque a sua malícia os cega.
Ignoram os segredos de Deus
e não esperam que a santidade seja premiada,
nem acreditam que haja recompensa para as almas puras.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 17-18.19-20.21.23 (R. 19a) 

Refrão: O Senhor está perto dos corações atribulados.

A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as suas angústias.

O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.
Muitas são as tribulações do justo,
mas de todas elas o livra o Senhor.

Guarda todos os seus ossos,
nem um só será quebrado.
O Senhor defende a vida dos seus servos,
não serão castigados os que n’Ele se refugiam. 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Mt 4, 4b

Refrão: Ver pag. 479      

Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.   Refrão
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EVANGELHO Jo 7, 1-2.10.25-30

«Procuravam prender Jesus, mas ainda não chegara a sua hora»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus percorria a Galileia,
evitando andar pela Judeia,
porque os judeus procuravam dar-Lhe a morte.
Estava próxima a festa dos Tabernáculos.
Quando os seus parentes subiram a Jerusalém, para irem à festa,
Ele subiu também, não às claras, mas em segredo.
Diziam então algumas pessoas de Jerusalém:
«Não é este homem que procuram matar?
Vede como fala abertamente e não Lhe dizem nada.
Teriam os chefes reconhecido que Ele é o Messias?
Mas nós sabemos de onde é este homem,
e, quando o Messias vier, ninguém sabe de onde Ele é».
Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo:
«Vós Me conheceis e sabeis de onde Eu sou!
No entanto, Eu não vim por minha própria vontade
e é verdadeiro Aquele que Me enviou
e que vós não conheceis.
Mas Eu conheço-O,
porque d’Ele venho e foi Ele que Me enviou».
Procuravam então prender Jesus,
mas ninguém Lhe deitou a mão,
porque ainda não chegara a sua hora.
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Jer 11, 18-20

«Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro»

Leitura do Livro de Jeremias
Quando o Senhor me avisou, eu compreendi;
vi então as maquinações dos meus inimigos.
Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro
e ignorava a conjura que tramavam contra mim, dizendo:
«Destruamos a árvore no seu vigor,
arranquemo-la da terra dos vivos,
para não mais se falar no seu nome».
Senhor do Universo, que julgais com justiça
e sondais os sentimentos e o coração,
seja eu testemunha do castigo que haveis de aplicar-lhes,
pois a Vós confio a minha causa. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 7, 2-3.9bc-10.11-12 (R. 2a)

Refrão: Senhor, meu Deus, em Vós espero.

Senhor, meu Deus, em Vós me refugio,
livrai-me de quantos me perseguem e salvai-me.
Não me arrebatem como o leão
e me dilacerem sem ter quem me salve.
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Julgai-me, Senhor, segundo a minha justiça,
segundo a minha inocência.
Acabe a malícia dos ímpios e confortai o justo,
Vós, Deus de justiça, que sondais o íntimo dos corações.

A minha protecção está em Deus,
que salva os homens rectos de coração.
Deus é o juiz justo,
um Deus que pode castigar todos os dias. 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Lc 8, 15

Refrão: Ver pag. 479        
Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso
e produzem fruto pela perseverança.   Refrão

EVANGELHO Jo 7, 40-53

«Poderá o Messias vir da Galileia»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
alguns que tinham ouvido as palavras de Jesus
diziam no meio da multidão:
«Ele é realmente o Profeta».
Outros afirmavam: «É o Messias».
Outros, porém, diziam:
«Poderá o Messias vir da Galileia?
Não diz a Escritura
que o Messias será da linhagem de David
e virá de Belém, a cidade de David?»
Houve assim desacordo entre a multidão a respeito de Jesus.



284 SEMANA IV DA QUARESMA

Alguns deles queriam prendê-l’O,
mas ninguém Lhe deitou as mãos.
Então os guardas do templo
foram ter com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus
e estes perguntaram-lhes:
«Porque não O trouxestes?».
Os guardas responderam:
«Nunca ninguém falou como esse homem».
Os fariseus replicaram:
«Também vos deixastes seduzir?
Porventura acreditou n’Ele algum dos chefes ou dos fariseus?
Mas essa gente, que não conhece a Lei, está maldita».
Disse-lhes Nicodemos,
aquele que anteriormente tinha ido ter com Jesus
e era um deles:
«Acaso a nossa Lei julga um homem 
sem antes o ter ouvido e saber o que ele faz?»
Responderam-lhe:
«Também tu és galileu?
Investiga e verás que da Galileia
nunca saiu nenhum profeta».
E cada um voltou para sua casa.
Palavra da salvação.
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S E M A N A  V

MISSA FACULTATIVA

Leituras da preparação para o Baptismo

Estas leituras podem utilizar-se em quakquer dia desta semana, especialmente 
nos anos B e C, quando não foi lido o Evangelho de Lázaro no domingo anterior.

LEITURA I 2 Reis 4, 18b-21.32-37 

«Deitou-se sobre o menino e o corpo dele voltou a aquecer»

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Certo dia,
o filho de uma mulher de Sunam
foi ter com seu pai, que estava junto dos ceifeiros,
e disse-lhe:
«Ai a minha cabeça, ai a minha cabeça!»
O pai ordenou a um dos servos: «Leva-o à mãe».
O servo pegou nele e levou-o à mãe.
Ele ficou no colo da mãe até ao meio dia e morreu.
A mãe levou-o para cima,
deitou-o na cama de Eliseu, o homem de Deus,
e fechou a porta.
Quando Eliseu chegou àquela casa,
o menino estava morto e deitado na sua própria cama.
Entrou no quarto, fechou a porta, ficando os dois lá dentro,
e orou ao Senhor.
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Depois subiu à cama e deitou-se sobre o menino:
colocou a sua boca sobre a boca dele,
os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos,
ficando assim estendido sobre ele;
e o corpo do menino voltou a aquecer.
Em seguida levantou-se
e andou no quarto, de um lado para o outro.
Tornou a subir e estendeu-se sobre o menino,
que espirrou sete vezes e abriu os olhos.
Eliseu chamou o seu servo Giesi e disse-lhe:
«Chama a sunamita».
Ele foi chamá-la
e quando a sunamita entrou, Eliseu disse-lhe:
«Podes levar o teu filho».
Então ela caiu-lhe aos pés, prostrando-se por terra;
depois tomou o seu filho e saiu.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 16 (17), 1.6-7.8.15 (R. 15b) 

Refrão: Senhor, ficarei saciado, 
 quando surgir a vossa glória.

Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.

Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,
ouvi-me e escutai as minhas palavras.
Mostrai a vossa admirável misericórdia,
Vós que salvais dos agressores quem se acolhe 
 à vossa direita.
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Guardai-me como a menina dos olhos,
protegei-me à sombra das vossas asas.
Mereça eu contemplar a vossa face
e, ao despertar, saciar-me com a vossa imagem.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 11, 25a.26

Refrão: Ver pág. 479

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor.
Quem acredita em Mim nunca morrerá.          Refrão

EVANGELHO Jo 11, 1-45

«Eu sou a ressurreição e a vida»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estava doente certo homem, Lázaro de Betânia,
aldeia de Marta e de Maria, sua irmã.
Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume
e Lhe tinha enxugado os pés com os cabelos.
Era seu irmão Lázaro que estava doente.
As irmãs mandaram então dizer a Jesus:
«Senhor, o teu amigo está doente».
Ouvindo isto, Jesus disse:
«Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus,
para que por ela seja glorificado o Filho do homem».
Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro.
Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente,
ficou ainda dois dias no local onde Se encontrava.
Depois disse aos discípulos:
«Vamos de novo para a Judeia».
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Os discípulos disseram-Lhe:
«Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-Te
e voltas para lá?»
Jesus respondeu:
«Não são doze as horas do dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz deste mundo.
Mas se andar de noite, tropeça,
porque não tem luz consigo».
Dito isto, acrescentou:
«O nosso amigo Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo».
Disseram então os discípulos:
«Senhor, se dorme, estará salvo».
Jesus referia-se à morte de Lázaro,
mas eles entenderam que falava do sono natural.
Disse-lhes então Jesus abertamente:
«Lázaro morreu;
por vossa causa, alegro-Me de não ter estado lá,
para que acrediteis.
Mas vamos ter com ele».
Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros:
«Vamos nós também, para morrermos com Ele».
Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias.
Betânia distava de Jerusalém cerca de três quilómetros.
Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria,
para lhes apresentar condolências pela morte do irmão.
Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar,
Marta saiu ao seu encontro,
enquanto Maria ficou sentada em casa.
Marta disse a Jesus:
«Senhor, se tivesses estado aqui,
meu irmão não teria morrido.
Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus,
Deus To concederá».
Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará».
Marta respondeu:
«Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição do último dia».
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Disse-lhe Jesus:
«Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem acredita em Mim,
ainda que tenha morrido, viverá;
e todo aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá.
Acreditas nisto?»
Disse-Lhe Marta:
«Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus,
que havia de vir ao mundo».
Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria,
a quem disse em segredo:
«O Mestre está ali e manda-te chamar».
Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus.
Jesus ainda não tinha chegado à aldeia,
mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro.
Então os judeus que estavam com Maria em casa
para lhe apresentar condolências,
ao verem-na levantar-se e sair rapidamente,
seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar.
Quando chegou aonde estava Jesus,
Maria, logo que O viu, caiu-Lhe aos pés e disse-Lhe:
«Senhor, se tivesses estado aqui,
meu irmão não teria morrido».
Jesus, ao vê-la chorar,
e vendo chorar também os judeus que vinham com ela,
comoveu-Se profundamente e perturbou-Se.
Depois perguntou: «Onde o pusestes?»
Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor».
E Jesus chorou.
Diziam então os judeus:
«Vede como era seu amigo».
Mas alguns deles observaram:
«Então Ele, que abriu os olhos ao cego,
não podia também ter feito que este homem não morresse?»
Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo.
Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada.
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Disse Jesus: «Tirai a pedra».
Respondeu Marta, irmã do morto:
«Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias».
Disse Jesus:
«Eu não te disse que, se acreditasses,
verias a glória de Deus?»
Tiraram então a pedra.
Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse:
«Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido.
Eu bem sei que sempre Me ouves,
mas falei assim por causa da multidão que nos cerca,
para acreditarem que Tu Me enviaste».
Dito isto, bradou com voz forte:
«Lázaro, sai para fora».
O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras
e o rosto envolvido num sudário.
Disse-lhes Jesus:
«Desligai-o e deixai-o ir».
Então muitos judeus, que tinham ido visitar Maria,
ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele.
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I                        Forma longa Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62

«Vou morrer, sem ter feito nada do que disseram contra mim»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias,
morava em Babilónia um homem chamado Joaquim.
Tinha desposado uma mulher chamada Susana,
filha de Helcias, muito bela e temente ao Senhor.
Os seus pais eram justos
e tinham instruído a filha na Lei de Moisés.
Joaquim era muito rico
e tinha um jardim contíguo à sua casa.
Os judeus reuniam-se com ele frequentemente,
porque era o mais ilustre de todos eles.
Naquele ano tinham designado como juízes
dois anciãos do povo, 
daqueles que o Senhor denunciara, dizendo:
«De Babilónia veio a iniquidade
de velhos que passavam por dirigentes do povo».
Estes dois frequentavam a casa de Joaquim
e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça.
Quando, ao meio do dia, o povo se retirava,
Susana vinha passear para o jardim do seu marido.
Os dois velhos observavam-na todos os dias,
quando entrava no jardim para passear,
e apaixonaram-se por ela.
Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos
de modo a não olharem para o Céu
e não se lembrarem dos seus justos juízos.
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Estando eles à espera de ocasião favorável,
um dia Susana veio, como de costume,
acompanhada somente de duas meninas;
e, como estava calor, quis tomar banho no jardim.
Não se encontrava ali ninguém,
senão os dois velhos escondidos a espreitá-la.
Susana disse às meninas:
«Trazei-me óleo e unguentos
e fechai as portas do jardim, para eu tomar banho».
Logo que elas saíram,
os dois velhos levantaram-se,
correram para junto de Susana e disseram-lhe:
«As portas do jardim estão fechadas,
ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti.
Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós.
Senão, acusar-te-emos dizendo que estava contigo um jovem
e por isso mandaste embora as meninas».
Então Susana gemeu e exclamou:
«Estou cercada por todos os lados:
se praticar semelhante coisa, espera-me a morte;
se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos.
Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada
a pecar na presença do Senhor».
Então Susana gritou com voz forte,
mas os dois velhos gritaram também contra ela
e um deles correu a abrir as portas do jardim.
Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim,
precipitaram-se pela porta do lado,
para verem o que tinha acontecido.
Quando os velhos contaram a sua versão,
os servos coraram de vergonha,
pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa.
No dia seguinte, quando o povo se reuniu
em casa de Joaquim, marido de Susana,
vieram os dois velhos cheios de rancor contra ela,
pretendendo condená-la à morte.
E disseram diante do povo:
«Mandai chamar Susana, filha de Helcias, mulher de Joaquim».
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Foram buscá-la
e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes.
Os seus familiares choravam, assim como todos os que a viam.
Os dois velhos levantaram-se no meio do povo
e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana.
Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao Céu,
porque o seu coração confiava no Senhor.
Os velhos disseram:
«Enquanto passeávamos sós pelo jardim,
entrou ela com duas servas;
fechou as portas do jardim e mandou embora as servas.
Veio então ter com ela um jovem, que estava escondido,
e deitou-se com ela.
Nós, que estávamos a um canto do jardim,
ao ver aquela maldade, corremos sobre eles.
Embora os tivéssemos visto juntos,
não pudemos agarrar o jovem,
porque era mais forte do que nós,
e, abrindo a porta, pôs-se em fuga.
A ela, porém, apanhámo-la
e perguntámos-lhe quem era o jovem,
mas ela não quis dizer-nos.
Somos testemunhas do facto».
A assembleia deu-lhes crédito,
por serem anciãos do povo e juízes,
e condenou Susana à morte.
Então Susana disse em altos brados:
«Deus eterno, que sabeis o que é secreto
e conheceis todas as coisas antes que aconteçam,
Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho.
E eu vou morrer, sem ter feito nada
do que eles maliciosamente disseram contra mim».
O Senhor ouviu a oração de Susana.
Quando a levavam para ser executada,
Deus despertou o espírito santo
dum rapazinho chamado Daniel,
que gritou com voz forte:
«Eu sou inocente da morte desta mulher».
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Todo o povo se voltou para ele e perguntou:
«Que palavras são essas que acabas de dizer?»
Daniel, de pé no meio deles, respondeu:
«Sois tão insensatos, ó filhos de Israel,
que, sem julgamento nem conhecimento claro dos factos,
condenais uma filha de Israel?
Voltai ao tribunal,
porque estes dois homens 
levantaram contra ela um falso testemunho».
O povo regressou a toda a pressa
e os anciãos disseram a Daniel:
«Vem sentar-te no meio de nós
e expõe-nos o teu pensamento,
pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos».
Daniel disse-lhes:
«Separai-os um do outro e eu os julgarei».
Quando os separaram,
Daniel chamou o primeiro e disse-lhe:
«Envelheceste na prática do mal,
mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste,
quando lavravas sentenças injustas,
condenando os inocentes e absolvendo os culpados,
apesar de o Senhor dizer:
‘Não dareis a morte ao inocente e ao justo’.
Pois bem. Se viste esta mulher,
debaixo de que árvore descobriste os dois juntos?».
Ele respondeu: «Debaixo de um lentisco».
Replicou Daniel:
«A tua mentira cairá sobre a tua cabeça,
pois o Anjo de Deus já recebeu a sentença,
para te rachar ao meio».
Depois de o terem afastado,
Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe:
«Raça de Canaã e não de Judá,
a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração.
Era assim que procedíeis com as filhas de Israel
e elas por medo entregavam-se a vós.
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Pois bem, diz-me então:
Debaixo de que árvore os surpreendeste juntos?»
Ele respondeu: «Debaixo de um carvalho».
Replicou Daniel:
«A tua mentira cairá sobre a tua cabeça,
pois o Anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão
para te cortar ao meio.
Assim acabará convosco».
Toda a assembleia clamou em alta voz,
bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam n’Ele.
Levantaram-se então contra os dois velhos,
porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho,
pela sua própria boca.
Para cumprirem a Lei de Moisés,
aplicaram-lhes a mesma pena
que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo
e executaram-nos;
e foi salva naquele dia uma vida inocente.
Palavra do Senhor.

LEITURA I        Forma breve Dan 13, 41c-62

«Vou morrer, sem ter feito nada do que disseram contra mim»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias,
a assembleia condenou Susana à morte.
Então Susana disse em altos brados:
«Deus eterno, que sabeis o que é secreto
e conheceis todas as coisas antes que aconteçam,
Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho.
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E eu vou morrer, sem ter feito nada
do que eles maliciosamente disseram contra mim».
O Senhor ouviu a oração de Susana.
Quando a levavam para ser executada,
Deus despertou o espírito santo
dum rapazinho chamado Daniel,
que gritou com voz forte:
«Eu sou inocente da morte desta mulher».
Todo o povo se voltou para ele e perguntou:
«Que palavras são essas que acabas de dizer?»
Daniel, de pé no meio deles, respondeu:
«Sois tão insensatos, ó filhos de Israel,
que, sem julgamento nem conhecimento claro dos factos,
condenais uma filha de Israel?
Voltai ao tribunal,
porque estes dois homens 
levantaram contra ela um falso testemunho».
O povo regressou a toda a pressa
e os anciãos disseram a Daniel:
«Vem sentar-te no meio de nós
e expõe-nos o teu pensamento,
pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos».
Daniel disse-lhes:
«Separai-os um do outro e eu os julgarei».
Quando os separaram,
Daniel chamou o primeiro e disse-lhe:
«Envelheceste na prática do mal,
mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste,
quando lavravas sentenças injustas,
condenando os inocentes e absolvendo os culpados,
apesar de o Senhor dizer:
‘Não dareis a morte ao inocente e ao justo’.
Pois bem. Se viste esta mulher,
debaixo de que árvore descobriste os dois juntos?».
Ele respondeu: «Debaixo de um lentisco».
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Replicou Daniel:
«A tua mentira cairá sobre a tua cabeça,
pois o Anjo de Deus já recebeu a sentença,
para te rachar ao meio».
Depois de o terem afastado,
Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe:
«Raça de Canaã e não de Judá,
a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração.
Era assim que procedíeis com as filhas de Israel
e elas por medo entregavam-se a vós.
Pois bem, diz-me então:
Debaixo de que árvore os surpreendeste juntos?»
Ele respondeu: «Debaixo de um carvalho».
Replicou Daniel:
«A tua mentira cairá sobre a tua cabeça,
pois o Anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão
para te cortar ao meio.
Assim acabará convosco».
Toda a assembleia clamou em alta voz,
bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam n’Ele.
Levantaram-se então contra os dois velhos,
porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho,
pela sua própria boca.
Para cumprirem a Lei de Moisés,
aplicaram-lhes a mesma pena
que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo
e executaram-nos;
e foi salva naquele dia uma vida inocente.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-2a.2b-3.5-6 (R. 4a)

Refrão: Ainda que passe por vales tenebrosos,
 nada temo, porque Vós estais comigo.

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

Ele me guia por sendas direitas,
por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda.

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Ez 33, 11

Refrão: Ver pag. 479       
Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor,
mas que se converta e viva.                Refrão
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EVANGELHO Jo 8, 1-11

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus foi para o Monte das Oliveiras.
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo
e todo o povo se aproximou d’Ele.
Então sentou-Se e começou a ensinar.
Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus
uma mulher surpreendida em adultério,
colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus:
«Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério.
Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres.
Tu que dizes?».
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada
e terem pretexto para O acusar.
Mas Jesus inclinou-Se
e começou a escrever com o dedo no chão.
Como persistiam em interrogá-l’O,
Ele ergueu-Se e disse-lhes:
«Quem de entre vós estiver sem pecado
atire a primeira pedra».
Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão.
Eles, porém, quando ouviram tais palavras,
foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos,
e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio.
Jesus ergueu-Se e disse-lhe:
«Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?».
Ela respondeu: «Ninguém, Senhor».
Jesus acrescentou:
«Também Eu não te condeno.
Vai e não tornes a pecar».
Palavra da salvação.

No ano C, em que este texto é lido no domingo anterior, lê-se Jo 8, 2-10, 
como segue:
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EVANGELHO Jo 8, 12-20

«Eu sou a luz do mundo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos judeus:
«Eu sou a luz do mundo.
Quem Me segue não anda nas trevas,
mas terá a luz da vida».
Disseram-Lhe então os fariseus:
«Tu dás testemunho de Ti próprio:
o teu testemunho não é verdadeiro».
Jesus respondeu-lhes:
«Embora Eu dê testemunho de Mim próprio,
o meu testemunho é verdadeiro,
porque sei de onde vim e para onde vou.
Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou.
Vós julgais pelas aparências,
mas Eu não julgo ninguém;
e se julgar, o meu juízo é verdadeiro,
porque não estou só:
estou Eu e o Pai que Me enviou.
Está escrito na vossa Lei
que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
Eu dou testemunho de Mim próprio
e também o Pai, que Me enviou, dá testemunho de Mim».
Perguntaram-Lhe então:
«Onde está o teu Pai?»
Jesus respondeu:
«Não Me conheceis a Mim nem a meu Pai.
Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai».
Jesus disse estas palavras 
quando ensinava no templo, junto à sala do tesouro.
E ninguém O prendeu,
porque ainda não chegara a sua hora.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Num 21, 4-9

«Todo aquele que for mordido e olhar para a serpemte
será curado»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
os filhos de Israel partiram do monte Hor para o Mar Vermelho,
contornando a terra de Edom.
No caminho o povo impacientou-se
e falou contra Deus e contra Moisés:
«Porque nos fizeste sair do Egipto,
para morrermos neste deserto?
Aqui não há pão nem água
e já nos causa fastio este alimento miserável».
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas
que mordiam nas pessoas
e morreu muita gente de Israel.
O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo:
«Pecámos, ao falar contra o Senhor e contra ti.
Intercede junto do Senhor,
para que afaste de nós as serpentes».
E Moisés intercedeu pelo povo.
Então o Senhor disse a Moisés:
«Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste.
Todo aquele que for mordido e olhar para ela
ficará curado».
Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste.
Quando alguém era mordido por uma serpente,
olhava para a serpente de bronze e ficava curado.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 101 (102), 2-3.16-18.19-21 (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.

Os povos temerão, Senhor, o vosso nome,
todos os reis da terra a vossa glória.
Quando o Senhor reconstruir Sião
e manifestar a sua glória,
atenderá a súplica do infeliz
e não desprezará a sua oração.

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.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO                             

Refrão: Ver pag. 479        

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo.
Quem O encontra viverá eternamente.          Refrão
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EVANGELHO Jo 8, 21-30

«Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que ‘Eu sou’»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
«Eu vou partir.
Haveis de procurar-Me e morrereis no vosso pecado.
Vós não podeis ir para onde Eu vou».
Diziam então os judeus: «Irá Ele matar-Se?
Será por isso que Ele afirma:
‘Vós não podeis ir para onde Eu vou’?»
Mas Jesus continuou, dizendo:
«Vós sois cá de baixo, Eu sou lá de cima;
vós sois deste mundo, Eu não sou deste mundo.
Ora Eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados,
porque, se não acreditardes que ‘Eu sou’,
morrereis nos vossos pecados».
Então perguntaram-Lhe: «Quem és Tu?»
Respondeu-lhes Jesus:
«Absolutamente aquilo que vos digo.
Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vós.
Mas Aquele que Me enviou é verdadeiro
e Eu comunico ao mundo o que Lhe ouvi».
Eles não compreenderam que lhes falava do Pai.
Disse-lhes então Jesus:
«Quando levantardes o Filho do homem,
então sabereis que ‘Eu sou’
e que por Mim nada faço,
mas falo como o Pai Me ensinou.
Aquele que Me enviou está comigo:
não Me deixou só,
porque Eu faço sempre o que é do seu agrado».
Enquanto Jesus dizia estas palavras,
muitos acreditaram n’Ele.
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Dan 3, 14-20.91-92.95

«Enviou os seus Anjos para livrar os seus servos»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias,
Nabucodonosor, rei de Babilónia,
disse aos três jovens israelitas:
«Será verdade, Sidrac, Misac e Abdénago,
que não prestais culto aos meus deuses,
nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar?
Pois bem. Quando ouvirdes tocar a trombeta,
a flauta, a cítara,a harpa, o saltério,
a gaita de foles e todos os outros instrumentos,
estais dispostos a prostrar-vos 
e adorar a estátua que mandei fazer?
Se não a quiserdes adorar,
sereis imediatamente lançados na fornalha ardente.
E qual é o deus que poderá livrar-Vos das minhas mãos?».
Sidrac, Misac e Abdénago responderam ao rei Nabucodonosor:
«Não é necessário responder-te a propósito disto, ó rei.
O nosso Deus, a quem prestamos culto,
pode livrar-nos da fornalha ardente
e livrar-nos também das tuas mãos.
Mas ainda que o não faça, fica sabendo, ó rei,
que não prestamos culto aos teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar».
Então Nabucodonosor encheu-se de cólera
e alterou o semblante contra Sidrac, Misac e Abdénago.
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Mandou aquecer a fornalha sete vezes mais do que o costume
e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros
que ligassem Sidrac, Misac e Abdénago
e os lançassem na fornalha ardente.
Entretanto, o rei Nabucodonosor, sobressaltado,
levantou-se precipitadamente e perguntou aos seus conselheiros:
«Não é verdade que ligámos e lançámos três homens
na fornalha ardente?»
Eles responderam: «Certamente, ó rei».
Continuou o rei:
«Mas eu vejo quatro homens 
a passearem livremente no meio do fogo sem nada sofrerem
e o quarto tem o aspecto de um filho dos deuses».
Então Nabucodonosor exclamou:
«Bendito seja o Deus de Sidrac, Misac e Abdénago,
que enviou o seu Anjo para livrar os seus servos,
que, confiando n’Ele,
desobedeceram à ordem do rei e arriscaram a  sua vida
a fim de não prestarem culto ou adoração
a qualquer divindade que não fosse o seu Deus».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Dan 3, 52.53.54.55.56 (R. 52b)

Refrão: Digno é o Senhor
          de louvor e de glória para sempre.

Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais:
digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito o vosso nome glorioso e santo:
digno de louvor e de glória para sempre.
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Bendito sejais no templo santo da vossa glória:
digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito sejais no trono da vossa realeza:
digno de louvor e de glória para sempre.

Bendito sejais, Vós que sondais os abismos
 e estais sentado sobre os Querubins:
digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito sejais no firmamento do céu:
digno de louvor e de glória para sempre.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Lc 8, 15

Refrão: Ver pag. 479        

Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso
e produzem fruto pela perseverança.       Refrão

EVANGELHO Jo 8, 31-42

Se o Filho vos libertar, sereis realmente livres»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado n’Ele:
«Se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos,
conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará».
Eles responderam-Lhe:
«Nós somos descendentes de Abraão
e nunca fomos escravos de ninguém.
Como é que Tu dizes: ‘Ficareis livres’?»
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Respondeu Jesus:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Todo aquele que comete o pecado é escravo.
Ora o escravo não fica para sempre em casa ;
o filho é que fica para sempre.
Mas se o Filho vos libertar,
sereis realmente homens livres.
Bem sei que sois descendentes de Abraão;
mas procurais matar-Me,
porque a minha palavra não entra em vós.
Eu digo o que vi junto de meu Pai
e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai».
Eles disseram: «O nosso pai é Abraão».
Respondeu-lhes Jesus:
«Se fôsseis filhos de Abraão,
faríeis as obras de Abraão.
Mas procurais matar-Me,
a Mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus.
Abraão não procedeu assim.
Vós fazeis as obras do vosso pai».
Disseram-Lhe eles:
«Nós não somos filhos ilegítimos;
só temos um pai, que é Deus».
Respondeu-lhes Jesus:
«Se Deus fosse o vosso Pai, amar-Me-íeis,
porque saí de Deus e d’Ele venho.
Eu não vim de Mim próprio;
foi Ele que Me enviou».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Gen 17, 3-9

«Será pai de um grande número de nações»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
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.
Serei o vosso Deus».
Deus disse ainda a Abraão:
«Guardarás a minha aliança,
tu e a tua descendência futura
de geração em geração».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 104 (105), 4-5.6-7.8-9 (R. 8a) 

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.

Procurai o Senhor e o seu poder,
buscai sempre a sua face.
Recordai as suas maravilhas,
os seus prodígios e os oráculos da sua boca.

Vós, descendentes de Abraão, seu servo,
filhos de Jacob, seu eleito,
o Senhor é o nosso Deus
e as suas sentenças são lei em toda a terra.

Ele recorda sempre a sua aliança,
a palavra que empenhou para mil gerações,
o pacto que estabeleceu com Abraão,
o juramento que fez a Isaac. 

      
 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Salmo 94 (95), 8ab

Refrão: Ver pag. 479        
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.       Refrão



310 SEMANA V DA QUARESMA

EVANGELHO Jo 8, 51-59

«Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos judeus:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se alguém guardar a minha palavra,
nunca verá a morte».
Responderam-Lhe os judeus:
«Agora sabemos que tens o demónio.
Abraão morreu, os profetas também, mas Tu dizes:
‘Se alguém guardar a minha palavra,
nunca sofrerá a morte’.
Serás Tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu?
E os profetas também morreram.
Quem pretendes ser?»
Disse-lhes Jesus:
«Se Eu Me glorificar a Mim próprio,
a minha glória não vale nada.
Quem Me glorifica é meu Pai,
Aquele de quem dizeis: ‘É o nosso Deus’.
Vós não O conheceis, mas Eu conheço-O;
e se dissesse que não O conhecia,
seria mentiroso como vós.
Mas Eu conheço-O e guardo a sua palavra.
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia;
ele viu-o e exultou de alegria».
Disseram-Lhe então os judeus:
«Ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão?!»
Jesus respondeu-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Antes de Abraão existir, ‘Eu sou’».
Então agarraram em pedras para apedrejarem Jesus,
mas Ele ocultou-Se e saiu do templo.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Jer 20, 10-13

«Salvou a vida dos pobres das mãos dos perversos»

Leitura do Livro do profeta Jeremias
Disse Jeremias:
«Eu ouvia as invectivas da multidão:
‘Terror por toda a parte! Denunciai-o, vamos denunciá-lo!’
Todos os meus amigos esperavam 
que eu desse um passo em falso:
‘Talvez ele se deixe enganar
e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele’.
Mas o Senhor está comigo como herói poderoso
e os meus perseguidores cairão vencidos.
Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso,
ignomínia eterna que não será esquecida.
Senhor do Universo,
que sondais o justo e perscrutais os rins e o coração,
possa eu ver o castigo que dareis a essa gente,
pois a Vós confiei a minha causa.
Cantai ao Senhor, louvai o Senhor,
que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 17 (18), 2-3a.3bc-4.5-6.7 (R. cf. 7) 

Refrão: Na minha angústia invoquei o Senhor
 e do seu templo Ele ouviu a minha voz.

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.
Invoquei o Senhor — louvado seja Ele —
e fiquei salvo de meus inimigos.

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.

 

      

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO cf. Jo 6, 63c.68c

Refrão: Ver pag. 479        

As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida,
Vós tendes palavras de vida eterna.   Refrão
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EVANGELHO Jo 10, 31-42

«Procuravam prendê-l’O, mas Ele escapou-Se das suas mãos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
os judeus agarraram em pedras para apedrejarem Jesus,
Então Jesus disse-lhes:
«Apresentei-vos muitas boas obras, da parte de meu Pai.
Por qual dessas obras Me quereis apedrejar?»
Responderam os judeus:
«Não é por qualquer boa obra que Te queremos apedrejar:
é por blasfémia, 
porque Tu, sendo homem, Te fazes Deus».
Disse-lhes Jesus:
«Não está escrito na vossa Lei: ‘Eu disse: vós sois deuses’?
Se a Lei chama ‘deuses’ a quem a palavra de Deus se dirigia
— e a Escritura não pode abolir-se —,
de Mim, que o Pai consagrou e enviou ao mundo,
vós dizeis: ‘Estás a blasfemar’,
por Eu ter dito: ‘Sou Filho de Deus’!»
Se não faço as obras de meu Pai, 
não acrediteis.
Mas se as faço, 
embora não acrediteis em Mim, 
acreditai nas minhas obras,
para reconhecerdes e saberdes
que o Pai está em Mim e Eu estou no Pai».
De novo procuraram prendê-l’O,
mas Ele escapou-Se das suas mãos.
Jesus retirou-Se novamente para além do Jordão,
para o local onde anteriormente João tinha estado a baptizar
e lá permaneceu.
Muitos foram ter com Ele e diziam:
«É certo que João não fez nenhum milagre,
mas tudo o que disse deste homem era verdade».
E muitos ali acreditaram em Jesus.
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Ez 37, 21-28

«Farei deles um só povo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim fala o Senhor Deus:
«Vou tirar os filhos de Israel
do meio das nações para onde foram,
vou reuni-los de toda a parte, para os reconduzir à sua terra.
Farei deles um só povo,
na sua terra, nas montanhas de Israel,
e um só rei reinará sobre todos eles.
Nunca mais tornarão a ser duas nações,
nem ficarão divididos em dois reinos.
Não voltarão a manchar-se com os seus ídolos,
com todas as suas abominações e pecados.
Hei-de livrá-los de todas as infidelidades que cometeram
e hei-de purificá-los,
para que sejam o meu povo e Eu seja o seu Deus.
O meu servo David será o seu rei,
o único pastor de todos eles.
Caminharão segundo os meus mandamentos
e obedecerão às minhas leis, pondo-as em prática.
Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacob,
a terra em que moraram os vossos pais.
Aí habitarão eles e os seus filhos
e os filhos dos seus filhos para sempre;
e o meu servo David será o seu soberano para sempre.
Farei com eles uma aliança de paz,
uma aliança eterna entre Mim e eles.
Hei-de estabelecê-los, hei-de multiplicá-los
e colocarei no meio deles o meu santuário para sempre.
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A minha morada será no meio deles:
serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
As nações saberão que Eu sou o Senhor, que santifico Israel,
quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Jer 31, 10.11-12ab.13 (R. cf. 10d)

Refrão: Como o pastor guarda o seu rebanho,
 assim nos guarda o Senhor.

Escutai, ó povos, a palavra do Senhor
e anunciai-as às ilhas distantes:
Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo
e guardá-lo como um pastor ao seu rebanho.

O Senhor resgatou Jacob
e libertou-o das mãos do seu dominador.
Regressarão com brados de alegria ao monte Sião,
acorrendo às bênçãos do Senhor.

A virgem dançará alegremente,
exultarão os jovens e os velhos.
Converterei o seu luto em alegria
e a sua dor será mudada em consolação e júbilo. 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Ez 18, 31

Refrão: Ver pag. 479        

Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor;
criai um coração novo e um espírito novo.   Refrão
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EVANGELHO Jo 11, 45-56

«Para  congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
muitos judeus que tinham vindo visitar Maria,
para lhe apresentarem condolências 
pela morte de Lázaro,
ao verem o que Jesus fizera, ressuscitando-o dos mortos,
acreditaram n’Ele.
Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus
e contaram-lhes o que Jesus tinha feito.
Então os príncipes dos sacerdotes e os fariseus
reuniram conselho e disseram:
«Que havemos de fazer,
uma vez que este homem realiza tantos milagres?
Se O deixamos continuar assim, 
todos acreditarão n’Ele;
e virão os romanos destruir-nos o nosso Lugar santo 
e toda a nação».
Então Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes:
«Vós não sabeis nada.
Não compreendeis que é melhor para nós
morrer um só homem pelo povo
do que perecer a nação inteira?»
Não disse isto por si próprio;
mas, porque era sumo sacerdote nesse ano,
profetizou que Jesus havia de morrer pela nação;
e não só pela nação,
mas também para congregar na unidade 
todos os filhos de Deus que andavam dispersos.
A partir desse dia, decidiram matar Jesus.
Por isso Jesus já não andava abertamente entre os judeus,
mas retirou-Se para uma região próxima do deserto,
para uma cidade chamada Efraim,
e aí permaneceu com os discípulos.
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Entretanto, estava próxima a Páscoa dos judeus
e muitos subiram da província a Jerusalém,
para se purificarem, antes da Páscoa.
Procuravam então Jesus
e perguntavam uns aos outros no templo:
«Que vos parece? Ele não virá à festa?» 
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Is 42, 1-7

«Não gritará, nem fará ouvir a sua voz»
(Primeiro cântico do Servo do Senhor)

Leitura do Livro de Isaías
«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.
Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra,
a doutrina que as ilhas longínquas esperam».
Assim fala o Senhor Deus,
que criou e estendeu os céus,
consolidou a terra e o que ela produz,
dá vida ao povo que a habita
e respiração aos que sobre ela caminham:
«Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te 
e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações,
para abrires os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros
e da prisão os que habitam nas trevas».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.2.3.13-14 (R. 1a) 

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

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

Quando os malvados me assaltaram
para devorar a minha carne,
foram eles, meus inimigos e adversários,
que vacilaram e caíram.

Se um exército me vier cercar,
o meu coração não temerá.
Se contra mim travarem batalha,
mesmo assim terei confiança.

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

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO                              

Refrão: Ver pag. 479        
Salve, Senhor, nosso Rei;
só Vós tivestes piedade dos nossos erros.   Refrão
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EVANGELHO Jo 12, 1-11

«Deixa-a em paz: 
ela tinha guardado o perfume para o dia da minha sepultura»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Seis dias antes da Páscoa,
Jesus foi a Betânia,
onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado dos mortos.
Ofereceram-Lhe lá um jantar:
Marta andava a servir
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus.
Então Maria tomou uma libra de perfume 
de nardo puro, de alto preço,
ungiu os pés de Jesus e enxugou-Lhos com os cabelos;
e a casa encheu-se com o perfume do bálsamo.
Disse então Judas Iscariotes, um dos discípulos,
aquele que havia de entregar Jesus:
«Porque não se vendeu este perfume por trezentos denários,
para dar aos pobres?»
Disse isto, não porque se importava com os pobres,
mas porque era ladrão
e, tendo a bolsa comum, tirava o que nela se lançava.
Jesus respondeu-lhe: «Deixa-a em paz:
ela tinha guardado o perfume para o dia da minha sepultura.
Pobres, sempre os tereis convosco;
mas a Mim, nem sempre Me tereis».
Soube então grande número de judeus
que Jesus Se encontrava ali
e vieram, não só por causa de Jesus,
mas também para verem Lázaro,
que Ele tinha ressuscitado dos mortos.
Entretanto, os príncipes dos sacerdotes
resolveram matar também Lázaro,
porque muitos judeus, por causa dele,
se afastavam e acreditavam em Jesus.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Is 49, 1-6

«Farei de ti a luz das nações,
para que a minha salvação chegue até aos confins da terra»

(Segundo cântico do Servo do Senhor)

Leitura do Livro de Isaías
Terras de Além-Mar, escutai-me;
povos de longe, prestai atenção.
O Senhor chamou-me desde o ventre materno,
disse o meu nome desde o seio de minha mãe.
Fez da minha boca uma espada afiada,
abrigou-me à sombra da sua mão.
Tornou-me semelhante a uma seta aguda,
guardou-me na sua aljava.
E disse-me: «Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestarei a minha glória».
E eu dizia: «Cansei-me inutilmente,
em vão e por nada gastei as minhas forças».
Mas o meu direito está no Senhor
e a minha recompensa está no meu Deus.
E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a fim de Lhe restaurar as tribos de Jacob
e reconduzir os sobreviventes de Israel.
Eu tenho merecimento diante do Senhor
e Deus é a minha força.
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Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Farei de ti a luz das nações,
para que a minha salvação chegue até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 
 (R. cf. 15ab)          

Refrão: A minha boca proclamará a vossa salvação.

Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me.

Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador.

Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector.

A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO                              

Refrão: Ver pag. 479       

Salve, Senhor, nosso Rei, obediente ao Pai,
que fostes levado como manso cordeiro
 à morte na cruz.                 Refrão

EVANGELHO Jo 13, 21-33.36-38

«Um de vós há-de entregar-me...
Não cantará o galo, sem que Me tenhas negado três vezes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estando Jesus à mesa com os discípulos,
sentiu-Se intimamente perturbado e declarou:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Um de vós Me entregará».
Os discípulos olhavam uns para os outros,
sem saberem de quem falava.
Um dos discípulos, o predilecto de Jesus,
estava à mesa, mesmo a seu lado.
Simão Pedro fez-lhe sinal e disse:
«Pergunta-Lhe a quem Se refere».
Ele inclinou-Se sobre o peito de Jesus e perguntou-Lhe:
«Quem é, Senhor?»
Jesus respondeu:
«É aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado».
E, molhando o pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Naquele momento, depois de engolir o pão,
Satanás entrou nele.
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Disse-lhe Jesus:
«O que tens a fazer, fá-lo depressa».
Mas nenhum dos que estavam à mesa
compreendeu porque lhe disse tal coisa.
Como Judas era quem tinha a bolsa comum,
alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito:
«Vai comprar o que precisamos para a festa»;
ou então, que desse alguma esmola aos pobres.
Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente.
Era noite.
Depois de ele sair, Jesus disse:
«Agora foi glorificado o Filho do homem
e Deus foi glorificado n’Ele.
Se Deus foi glorificado n’Ele,
também Deus O glorificará em Si mesmo
e glorificá-l’O-á sem demora.
Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco.
Haveis de procurar-Me
e, assim como disse aos judeus,
também agora vos digo:
não podeis ir para onde Eu vou»
Perguntou-Lhe Simão Pedro:
«Para onde vais, Senhor?».
Jesus respondeu:
«Para onde Eu vou, não podes tu seguir-Me por agora;
seguir-Me-ás depois».
Disse-Lhe Pedro:
«Senhor, por que motivo não posso seguir-Te agora?
Eu darei a vida por Ti».
Disse-Lhe Jesus:
«Darás a vida por Mim?
Em verdade, em verdade te digo:
Não cantará o galo,
sem que Me tenhas negado três vezes».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Is 50, 4-9a

«Não desviei o meu rosto dos que Me insultavam»
(Terceiro cântico do Servo do Senhor)

Leitura do Livro de Isaías
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo,
para que eu saiba dizer uma palavra de alento
aos que andam abatidos.
Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos,
para eu escutar, como escutam os discípulos.
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos
e eu não resisti nem recuei um passo.
Apresentei as costas àqueles que me batiam
e a face aos que me arrancavam a barba;
não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam.
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio,
e por isso não fiquei envergonhado;
tornei o meu rosto duro como pedra,
e sei que não ficarei desiludido.
O meu advogado está perto de mim.
Pretende alguém instaurar-me um processo?
Compareçamos juntos.
Quem é o meu adversário? Que se apresente!
O Senhor Deus vem em meu auxílio.
Quem ousará condenar-me?
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 68 (69), 8-10.21bcd-22.31.33-34 (R. 14 c b) 

Refrão: Pela vossa grande misericórdia,
 no tempo da graça, atendei-me, Senhor.

Por Vós tenho suportado afrontas,
cobrindo-se meu rosto de confusão.
Tornei-me um estranho para os meus irmãos,
um desconhecido para a minha família.
Devorou-me o zelo da vossa casa
e recaíram sobre mim os insultos contra Vós.

O insulto despedaçou-me o coração
e eu desfaleço.
Esperei por compaixão e não apareceu,
nem encontrei quem me consolasse.
Misturaram-me fel na comida
e deram-me vinagre a beber.

Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.
Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO                             

Refrão: Ver pag. 479        
Salve, Senhor, nosso Rei;
só Vós tivestes piedade dos nossos erros. Refrão

      Ou: Salve, Senhor, nosso Rei, obediente ao Pai,
 que fostes levado como manso cordeiro
  à morte na cruz.            Refrão
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EVANGELHO Mt 26, 14-25

«O Filho do homem vai partir, como está escrito.
Mas ai daquele por quem vai ser entregue!»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
um dos Doze, chamado Iscariotes,
foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes:
«Que estais dispostos a dar-me para vos entregar Jesus?»
Eles garantiram-lhe trinta moedas de prata.
A partir de então,
Judas procurava uma oportunidade para O entregar.
No primeiro dia dos Ázimos,
os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-Lhe:
«Onde queres que façamos os preparativos
para comer a Páscoa?»
Ele respondeu:
«Ide à cidade, a casa de tal pessoa, e dizei-lhe:
‘O Mestre manda dizer:
O meu tempo está próximo.
É em tua casa que Eu quero celebrar a Páscoa
com os meus discípulos’».
Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado
e prepararam a Páscoa.
Ao cair da tarde, sentou-Se à mesa com os Doze.
Enquanto comiam, declarou:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Um de vós Me entregará».
Profundamente entristecidos,
começou cada um a perguntar-Lhe:
«Serei eu, Senhor?»
Jesus respondeu:
«Aquele que meteu comigo a mão no prato
é que vai entregar-Me.
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O Filho do homem vai partir,
como está escrito acerca d’Ele.
Mas ai daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue!
Melhor seria para esse homem não ter nascido».
Judas, que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou:
«Serei eu, Mestre?»
Respondeu Jesus:
«Tu o disseste».
Palavra da salvação.

QUARTA-FEIRA
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QUINTA-FEIRA

Missa do Crisma

LEITURA I 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.

SEMANA SANTA
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 88 (89), 21-22.25.27 (R. cf. 2a) 

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade. 

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 II Ap 1, 5-8

«Fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai»

Leitura do Apocalipse de São João
A graça e a paz vos sejam dadas
por Jesus Cristo, a Testemunha fiel,
o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra.
Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou do pecado
e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai,
a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen.
Ei-l’O que vem entre as nuvens
e todos os olhos O verão,
também aqueles que O trespassaram:
por causa d’Ele hão-de lamentar-se todas as tribos da terra.
Sim. Amen.
«Eu sou o Alfa e o Ómega,
— diz o Senhor Deus  —
Aquele que é, que era e que há-de vir,
o Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.  

QUINTA-FEIRA
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18)

Refrão: Ver pag. 479        

O Espírito do Senhor está sobre mim:
Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres.
                                                                  Refrão

EVANGELHO Lc 4, 16-21        

«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu»

  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.
Ele me enviou 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.

SEMANA SANTA


