SEMANA X
SEGUNDA-FEIRA
LEITURA I

2Cor 1, 1-7

«Deus nos conforta em todas as tribulações,
para podermos consolar aqueles que estão atribulados»

Início da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus,
e o irmão Timóteo,
à Igreja de Deus que está em Corinto
e aos cristãos que vivem em toda a Acaia:
A graça e a paz vos sejam dadas
da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação.
Ele nos conforta em todas as tribulações,
para podermos consolar aqueles que estão atribulados,
por meio da consolação que nós mesmos recebemos de Deus.
Na verdade,assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo,
também por Cristo abunda a nossa consolação.
Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação.
Se somos consolados, é para vossa consolação,
a fim de suportardes com fortaleza
os mesmos sofrimentos que nós suportamos.
A nossa esperança a vosso respeito é firme,
porque sabemos que, participando nos sofrimentos,
também participareis na consolação.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

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

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo 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.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

ALELUIA

Mt 5, 12a

Refrão: Aleluia

Repete-se

Exultai e alegrai-vos,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 5, 1-12

«Bem-aventurados os pobres em espírito»

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

TERÇA-FEIRA

LEITURA I

2Cor 1, 18-22

«Jesus não foi sim e não, mas sempre foi sim»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Deus é testemunha fiel
de que a nossa linguagem convosco não é sim e não.
Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo,
que nós pregámos entre vós
__
eu, Silvano e Timóteo __
não foi sim e não, mas foi sempre um sim.
Todas as promessas de Deus são um sim em seu Filho.
É por Ele que nós dizemos ‘Amen’ a Deus para sua glória.
Quem nos confirma em Cristo __ a nós e a vós __ é Deus.
Foi Ele que nos concedeu a unção,
nos marcou com o seu sinal
e imprimiu em nossos corações o penhor do Espírito.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 118 (119), 129 e 130.131 e 132.133 e 135
(R. 135a)

Refrão: Fazei brilhar sobre mim, Senhor,
a luz do vosso rosto.
São admiráveis as vossas ordens,
por isso a minha alma as observa.
A manifestação das vossas palavras ilumina
e dá inteligência aos simples.
Eu abro a minha boca e aspiro,
porque estou ávido dos vossos mandamentos.
Olhai para mim e tende piedade,
como fazeis aos que amam o vosso nome.
Firmai os meus passos segundo a vossa promessa
e que nenhuma iniquidade me domine.
Fazei brilhar a vossa face sobre o vosso servo
e dai-me a conhecer os vossos decretos.

ALELUIA

Mt 5, 16

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

TERÇA-FEIRA

EVANGELHO
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Mt 5, 13-16

«Vós sois a luz do mundo»

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

LEITURA I

2Cor 3, 4-11

« Fez-nos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
É por Cristo que temos esta certeza diante de Deus:
Não é que por nós próprios
possamos atribuir-nos seja o que for,
como se viesse de nós.
Essa capacidade vem de Deus.
Foi Ele que nos tornou capazes
de sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito;
porque a letra mata, mas o Espírito dá vida.
Se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra,
se revestiu de tal glória,
que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés
por causa do esplendor do seu rosto,
__
esplendor, aliás, passageiro __
quanto mais glorioso não há de ser o ministério do Espírito?
Se o ministério da condenação foi glorioso,
muito mais glorioso será o ministério da justificação.
Na verdade, sob este aspeto,
comparada com esta glória eminentemente superior,
desvaneceu-se a glória do primeiro ministério.
Se o que era passageiro foi glorioso,
muito mais glorioso será o que é permanente.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 98 (99), 5.6.7.8.9
(R. cf. 9c)

Refrão: Vós sois santo, Senhor, nosso Deus.
Aclamai o Senhor, nosso Deus,
prostrai-vos a seus pés:
Ele é santo.
Moisés e Aarão estão entre os seus sacerdotes
e Samuel entre os que invocam o seu nome;
invocavam o Senhor e Ele os atendia.
Falava-lhes da coluna de nuvem;
eles observavam os seus mandamentos
e os preceitos que lhes dera.
Senhor, nosso Deus, Vós os atendestes,
fostes para eles um Deus paciente,
embora castigásseis as suas faltas.
Aclamai o Senhor, nosso Deus,
e prostrai-vos diante da sua montanha santa:
é santo o Senhor, nosso Deus.

ALELUIA

Sl 24 (25) 4b.5a

Refrão: Aleluia

Repete-se

Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos,
guiai-me na vossa verdade.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 5, 17-19

«Não vim revogar, mas completar»

 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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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

2Cor 3, 15 – 4, 1.3-6

«Deus fez brilhar a luz em nossos corações,
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Até hoje, sempre que se leem os escritos de Moisés,
o véu permanece estendido sobre o coração dos filhos de Israel.
Só quando se converterem ao Senhor,
o véu será tirado.
Ora o Senhor é Espírito
e onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade.
E todos nós, que temos o rosto descoberto,
refletindo como num espelho a glória do Senhor,
somos transformados na sua imagem, cada vez mais gloriosa,
pela ação do Senhor, que é Espírito.
Por isso não desanimamos neste ministério
que nos foi confiado pela misericórdia de Deus.
Se o nosso Evangelho permanece ainda velado,
é para os que se perdem, para os incrédulos,
a quem o deus deste mundo cegou o entendimento,
para que eles não possam contemplar
o esplendor do Evangelho da glória de Cristo,
que é imagem de Deus.
Nós não nos pregamos a nós próprios,
mas a Jesus Cristo, o Senhor.
Somos vossos servos, por causa de Jesus.
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De facto, o Deus que disse: «Das trevas brilhará a luz»,
fez brilhar a luz em nossos corações,
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus,
que se reflete no rosto de Cristo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14
(R. cf. 10b)

Refrão: A glória do Senhor habitará na nossa terra.
Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.
O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.

ALELUIA

Jo 13, 34

Refrão: Aleluia

Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor;
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. Refrão
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EVANGELHO

Mt 5, 20-26

«Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento»

 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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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

2Cor 4, 7-15

«Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério,
para que se reconheça que um poder tão sublime
vem de Deus e não de nós.
Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados;
andamos perplexos, mas não desesperados;
perseguidos, mas não abandonados;
abatidos, mas não aniquilados.
Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo
os sofrimentos da morte de Jesus,
a fim de que se manifeste também no nosso corpo
a vida de Jesus.
Porque, estando ainda vivos,
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus,
para que se manifeste também na nossa carne mortal
a vida de Jesus.
E assim, a morte atua em nós e a vida em vós.
Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei».
Com este mesmo espírito de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele.
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Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante,
multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 115 (116), 10-11.15-16.17-18 (R. 17a)

Refrão: Oferecer-Vos-ei, Senhor, um sacrifício de louvor.
Ou: Aleluia.
Confiei no Senhor, mesmo quando disse:
«Sou um homem de todo infeliz».
Na minha perturbação exclamei:
«É falsa toda a segurança dos homens».
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor
na presença de todo o povo.

ALELUIA

Fl 2, 15d.16a

Refrão: Aleluia

Repete-se

Vós brilhais como estrelas no mundo,
anunciando a palavra da vida.

Refrão
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EVANGELHO

Mt 5, 27-32

«Todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos
já cometeu adultério»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não cometerás adultério’.
Mas Eu digo-vos:
Todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos
já cometeu adultério com ela em seu coração.
Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
porque é melhor perder-se um só dos teus membros,
do que todo o teu corpo ser lançado na geena.
E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado,
corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor perder-se um só dos teus membros,
do que todo o teu corpo ser lançado na geena.
Também foi dito:
‘Quem repudiar a sua mulher
dê-lhe um certificado de repúdio’.
Mas Eu digo-vos:
Todo aquele que repudiar a sua mulher,
a não ser em caso de união ilegítima,
expõe-na a cometer adultério.
E aquele que se casar com uma repudiada
comete adultério».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

2Cor 5, 14-21

«A Cristo, que não conhecera o pecado,
Deus identificou-O com o pecado por causa de nós»

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

SALMO RESPONSORIAL

Sl 102 (103), 1-2.3-4.8-9.11-12
(R. 8a)

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

Sl 118 (119), 36a.29b

Refrão: Aleluia

Repete-se

Inclinai o meu coração para as vossas ordens
Refrão
e dai-me a graça de cumprir a vossa lei.

EVANGELHO

Mt 5, 33-37

«Eu digo-vos que não jureis em caso algum»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não faltarás ao que tiveres jurado,
mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’.
Mas Eu digo-vos que não jureis em caso algum:
nem pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.
O que passa disto vem do Maligno».
Palavra da salvação.

SEMANA XI

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

2Cor 6, 1-10

«Mostramo-nos em tudo como ministros de Deus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
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.
Evitamos dar qualquer motivo de escândalo,
para que o nosso ministério não seja desacreditado.
Mas mostramo-nos em tudo como ministros de Deus,
com grande perseverança nas tribulações, nas necessidades,
nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões,
nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns;
pela pureza, pela sabedoria, pela paciência, pela bondade,
pelo espírito de santidade, pela caridade sem fingimento;
pela palavra da verdade, pelo poder de Deus;
pelas armas ofensivas e defensivas da justiça;
na honra e na ignomínia, na difamação e na boa fama.
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Somos considerados como impostores, embora verdadeiros;
como desconhecidos, embora bem conhecidos;
como agonizantes, embora estejamos com vida;
como condenados, mas livres da morte;
como tristes, mas sempre alegres;
como pobres, mas enriquecendo a muitos;
como não tendo nada, mas possuindo tudo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4
(R. 2a)

Refrão: O Senhor revelou a sua salvação.
Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

ALELUIA

Sl 118 (119), 105

Refrão: Aleluia

Repete-se

A vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 5, 38-42

«Amai os vossos inimigos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

2Cor 8, 1-9

«Cristo fez-Se pobre por vossa causa»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Queremos dar-vos a conhecer, irmãos,
a graça que Deus concedeu às Igrejas da Macedónia.
No meio de grandes tribulações com que foram provadas,
distribuíram generosamente e com transbordante alegria,
apesar da sua extrema pobreza,
os tesouros da sua liberalidade.
Sou testemunha de que eles,
segundo as suas posses e para além das suas posses,
nos pediram espontaneamente e com muita insistência
a graça de participarem neste serviço
em favor dos cristãos de Jerusalém.
Ultrapassando as nossas esperanças,
deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor,
depois a nós, por vontade de Deus.
Por isso pedimos a Tito
que levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade,
como ele a tinha começado.
Portanto, já que sobressaís em tudo
__
na fé, na eloquência, na ciência,
em toda a espécie de atenções
e na caridade que vos ensinámos __
procurai também sobressair nesta obra de generosidade.
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Não vo-lo digo como quem manda,
mas quero verificar, perante a solicitude dos outros,
a sinceridade da vossa caridade.
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo:
Ele, que era rico, fez-Se pobre por vossa causa,
para vos enriquecer com a sua pobreza.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 145 (146 ), 1-2.5-6ab.6c-7ab.7c-8ab.8c-9ab
(R. 2a)

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.
Ou: Aleluia.
Louva, minha alma, o Senhor.
Louvarei o Senhor toda a minha vida,
cantarei ao meu Deus enquanto viver.
Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob,
o que põe a sua confiança no Senhor, seu Deus,
que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe.
Eternamente fiel à sua palavra,
faz justiça aos oprimidos
e dá pão aos que têm fome.
O Senhor dá liberdade aos cativos,
o Senhor dá vista aos cegos,
o Senhor levanta os abatidos.
O Senhor ama os justos,
o Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva.

249

TERÇA-FEIRA

ALELUIA

Jo 13, 34

Refrão: Aleluia

Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.
Refrão

EVANGELHO

Mt 5, 43-48

«Amai os vossos inimigos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito:
‘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.
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Q U A RTA - F E I R A

LEITURA I

2Cor 9, 6-11

«Deus ama aquele que dá com alegria»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Lembrai-vos disto:
Quem semeia pouco também colherá pouco
e quem semeia abundantemente também colherá abundantemente.
Dê cada um segundo o impulso do seu coração,
sem tristeza nem constrangimento,
porque Deus ama aquele que dá com alegria.
E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças,
de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário,
vos fique ainda muito para toda a espécie de boas obras,
como está escrito:
«Repartiu com largueza pelos pobres;
a sua justiça permanece para sempre».
Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento
também vos dará a semente em abundância
e multiplicará os frutos da vossa justiça.
Sereis enriquecidos em tudo
e podereis praticar a mais larga generosidade,
que fará subir, por nosso intermédio,
a ação de graças a Deus.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 111 (112), 1-2.3-4.5 e 9ab
(R. cf. 1a)

Refrão: Feliz o homem que espera no Senhor.
Ou: Aleluia.
Feliz o homem que teme o Senhor
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra,
será abençoada a geração dos justos.
Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha aos homens retos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.
Reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre.
ALELUIA

Jo 14, 23

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Mt 6, 1-6.16-18

«Teu Pai, que vê no que está oculto, 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.
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Aliás, não tereis nenhuma recompensa
do vosso Pai que está nos Céus.
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 tua 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 no que é oculto;
e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa».
Palavra da salvação.

QUINTA-FEIRA
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

2Cor 11, 1-11

«Anunciei-vos o Evangelho de Deus gratuitamente»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Podereis vós suportar-me um pouco de insensatez?
Estou certo de que a suportareis.
Sinto por vós um ciúme semelhante ao ciúme de Deus,
porque vos desposei com um só esposo, que é Cristo,
a quem devo apresentar-vos como virgem pura.
Receio, porém,
que, assim como Eva foi seduzida pela astúcia da serpente,
os vossos pensamentos sejam corrompidos
e se afastem da simplicidade para com Cristo.
De facto, se alguém vier pregar-vos outro Jesus
diferente d’Aquele que vos pregámos,
ou se vos oferecer um Espírito diferente d’Aquele que recebestes,
ou um Evangelho diferente daquele que aceitastes,
vós o suportareis muito bem.
Mas penso que em nada sou inferior a esses eminentes apóstolos.
Se eu sou inculto na arte de falar, não o sou na ciência,
como sempre e em tudo vos temos claramente mostrado.
Teria eu cometido uma falta,
por vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente,
rebaixando-me a mim próprio para vos exaltar?
Despojei outras Igrejas,
aceitando delas sustento para vos poder servir.
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E quando estive entre vós e passei necessidade,
não fui pesado a ninguém,
porque os irmãos que chegaram da Macedónia
providenciaram para que nada me faltasse.
Em tudo evitei e evitarei ser-vos pesado.
Pela verdade de Cristo de que sou portador,
essa glória não me será tirada em terras da Acaia.
E porquê? Porque não vos amo?
Deus bem o sabe.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 110 (111), 1-2.3-4.7-8
(R. 7a)

Refrão: Fiéis e justas são as obras do Senhor.
Ou: Aleluia.
Louvarei o Senhor de todo o coração,
no conselho dos justos e na assembleia.
Grandes são as obras do Senhor,
admiráveis para os que nelas meditam.
A sua obra é esplendor e majestade
e a sua justiça permanece eternamente.
Instituiu um memorial das suas maravilhas;
o Senhor é misericordioso e compassivo.
Fiéis e justas são as obras das suas mãos,
imutáveis todos os seus preceitos,
irrevogáveis pelos séculos dos séculos,
estabelecidos na retidão e na verdade.

QUINTA-FEIRA

ALELUIA
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Rm 8, 15bc

Refrão: Aleluia

Repete-se

Recebestes o Espírito de adopção filial;
Refrão
nele clamamos: «Abba, ó Pai».

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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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

2Cor 11, 18.21b-30

«E além do mais, a minha preocupação de cada dia:
o cuidado de todas as Igrejas»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Já que tantos se gloriam dos seus valores humanos,
também eu me gloriarei.
Vou falar como insensato:
Se há quem tenha pretensões, também eu as tenho.
São hebreus? Também eu.
São israelitas? Também eu.
São descendentes de Abraão? Também eu.
São ministros de Cristo?
Falo como insensato: eu ainda mais.
Mais pelos trabalhos, mais pelas prisões,
muito mais pelos açoites recebidos,
pelos frequentes perigos de morte.
Cinco vezes recebi dos judeus os quarenta golpes menos um;
três vezes fui flagelado com varas, uma vez apedrejado;
três vezes naufraguei
e passei sobre o abismo uma noite e um dia.
Fiz caminhadas sem conta.
Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões,
perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios,
perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar,
perigos dos falsos irmãos.
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Suportei trabalhos e canseiras, repetidas vigílias,
fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez.
E além do mais, a minha preocupação de cada dia:
o cuidado de todas as Igrejas.
Quem é fraco, sem que eu também me sinta fraco?
Quem é escandalizado, sem que eu me abrase?
Se é preciso gloriar-me,
gloriar-me-ei da minha fraqueza.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 33 (34), 2-3.4-5.6-7
(R. cf. 18b)

Refrão: Deus salva o justo de todas as tribulações.
A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor,
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
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ALELUIA

Mt 5, 3

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

EVANGELHO

Refrão

Mt 6, 19-23

«Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não acumuleis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem os destroem
e os ladrões os assaltam e roubam.
Acumulai tesouros no Céu,
onde a traça e a ferrugem não os destroem
e os ladrões não os assaltam nem roubam.
Porque onde estiver o teu tesouro,
aí estará o teu coração.
A lâmpada do teu corpo são os olhos.
Se o teu olhar for límpido,
todo o teu corpo ficará iluminado.
Mas se o teu olhar for mau,
todo o teu corpo andará nas trevas.
E se a luz que há em ti são trevas,
como serão grandes essas trevas!».
Palavra da salvação.

SÁBADO
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LEITURA I

2Cor 12, 1-10

«De boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
É preciso gloriar-me? Na verdade, não convém.
No entanto, falarei agora das visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo, que há catorze anos
__
com o corpo ou sem o corpo, não sei; Deus o sabe __
foi arrebatado até ao terceiro Céu.
E sei que esse homem
__
com o corpo ou sem o corpo, não sei; Deus o sabe __
foi arrebatado até ao Paraíso e ouviu palavras inefáveis,
que um homem não pode repetir.
Desse homem posso gloriar-me.
Mas quanto a mim, não me gloriarei senão das minhas fraquezas.
Se quisesse gloriar-me, não seria insensato,
pois só diria a verdade.
Mas quero evitá-lo,
para que ninguém faça de mim uma ideia superior
ao que vê em mim ou ouve dizer de mim.
Para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça,
foi-me deixado um espinho na carne,
__
um anjo de Satanás que me esbofeteia __
para que não me orgulhe.
Por três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim.
Mas Ele disse-me: «Basta-te a minha graça,
porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder».
Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas,
para que habite em mim o poder de Cristo.
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Alegro-me nas minhas fraquezas,
nas afrontas, nas adversidades,
nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo,
porque, quando sou fraco, então é que sou forte.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 33 (34), 8-9.10-11.12-13
(R. 9a)

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
Vinde, filhos, escutai-me,
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida,
que deseja longos dias de felicidade?

ALELUIA

2Cor 8, 9

Refrão: Aleluia

Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.

Refrão

SÁBADO

EVANGELHO
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Mt 6, 24-34

«Não vos inquieteis com o dia de amanhã»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Por isso vos digo:
«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida,
com o que haveis de comer,
nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento
e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves do céu:
não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros;
o vosso Pai celeste as sustenta.
Não valeis vós muito mais do que elas?
Quem de entre vós, por mais que se preocupe,
pode acrescentar um só côvado à sua estatura?
E porque vos inquietais com o vestuário?
Olhai como crescem os lírios do campo:
não trabalham nem fiam;
mas Eu vos digo:
nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles.
Se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao forno,
não fará muito mais por vós, homens de pouca fé?
Não vos inquieteis, dizendo:
‘Que havemos de comer?
Que havemos de beber?
Que havemos de vestir?’
Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
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Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso.
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações.
A cada dia basta o seu cuidado».
Palavra da salvação.

SEMANA XII

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Gn 12, 1-9

«Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado».

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai
e vai para a terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar;
por ti serão abençoadas todas as nações da terra».
Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado,
e levou consigo Lot.
Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã.
Tomou consigo Sarai sua esposa, seu sobrinho Lot,
todos os bens que possuía e os servos que reunira em Harã,
e partiram em direção à terra de Canaã.
Tendo chegado à terra de Canaã,
Abrão atravessou o país até ao lugar de Siquém,
até ao Carvalho de Moré.
Os cananeus viviam então naquela terra.
O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe:
«Darei esta terra à tua descendência».
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E Abrão ergueu ali um altar ao Senhor,
que lhe tinha aparecido.
Subindo dali até ao monte situado ao oriente de Betel,
armou lá a sua tenda,
entre Betel ao ocidente e Hai ao oriente,
ergueu um altar ao Senhor e invocou o seu nome.
Depois foi prosseguindo de acampamento em acampamento,
até chegar ao Negueb.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 32 (33), 12-13.18-19.20 e 22
(R. 12b)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protetor.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.

SEGUNDA-FEIRA

ALELUIA
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Heb 4, 12

Refrão: Aleluia

Repete-se

A palavra de Deus é viva e eficaz:
conhece os pensamentos e intenções do coração.
Refrão

EVANGELHO

Mt 7, 1-5

«Tira primeiro a trave da tua vista»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não julgueis e não sereis julgados.
Segundo o julgamento que fizerdes sereis julgados,
segundo a medida com que medirdes vos será medido.
Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista
e não reparas na trave que está na tua?
Como poderás dizer a teu irmão:
‘Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’,
enquanto a trave está na tua?
Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista
e então verás bem
para tirar o argueiro da vista do teu irmão».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Gn 13, 2.5-18

«Não haja questões entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus»

Leitura do Livro do Génesis
Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro,
e Lot, que acompanhava Abrão,
também tinha rebanhos, manadas e tendas.
Mas a região não permitia que habitassem juntos:
os seus bens eram tão grandes
que não podiam viver em comum.
Houve assim uma contenda
entre os pastores de Abrão e os de Lot.
Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra.
Abrão disse a Lot:
«Não haja questões entre mim e ti,
nem entre os meus pastores e os teus,
uma vez que somos irmãos.
Não tens toda a região à tua frente?
Peço-te que te separes de mim:
se fores para a esquerda, eu irei para a direita;
se fores para a direita, eu irei para a esquerda».
Lot ergueu os olhos
e viu que a planície do Jordão até Soar era toda irrigada.
__
Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra,
era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito __.
Lot escolheu toda a planície do Jordão
e dirigiu-se para oriente.
Assim eles se separaram um do outro:
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Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã
e Lot estabeleceu-se nas planícies,
armando as suas tendas até Sodoma,
cujos habitantes eram perversos
e pecavam gravemente contra o Senhor.
O Senhor disse a Abrão, depois de Lot se ter separado dele:
«Ergue os olhos e, do lugar onde estás,
olha para o norte e para o sul, para oriente e para ocidente.
Toda a região que vês,
dá-la-ei a ti e à tua descendência para sempre.
Tornarei a tua descendência tão numerosa como a poeira da terra:
quem puder contar os grãos da poeira da terra
poderá contar os teus descendentes.
Levanta-te e percorre essa terra
no seu comprimento e na sua largura,
porque eu ta darei».
Abrão levantou as suas tendas
e foi estabelecer-se junto ao Carvalho de Mambré, em Hebron,
e aí construiu um altar ao Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 14 (15), 2-3ab.3cd-4ab.5
(R. 1b)

Refrão: Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?
Ou: Ensinai-nos, Senhor:
quem habitará na vossa casa?
O que vive sem mancha e pratica a justiça
e diz a verdade que tem no seu coração
e guarda a sua língua da calúnia.
O que não faz mal ao seu próximo,
nem ultraja o seu semelhante,
o que tem por desprezível o ímpio,
mas estima os que temem o Senhor.
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O que não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo
e não empresta dinheiro com usura,
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado.

ALELUIA

Jo 8, 12

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

EVANGELHO

Refrão

Mt 7, 6.12-14

«Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam fazei-o também a eles»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não deis aos cães o que é santo,
nem lanceis aos porcos as vossas pérolas,
não vão eles calcá-las aos pés
e voltar-se para vos despedaçarem.
Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam
fazei-o também a eles,
pois nisto consiste a Lei e os Profetas.
Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho
que leva à perdição
e muitos são os que seguem por eles.
Como é estreita a porta e apertado o caminho
que conduz à vida
e como são poucos aqueles que os encontram!».
Palavra da salvação.
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Q U A R TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 15, 1-12.17-18

«Abrão acreditou no Senhor,
o que lhe foi atribuído como justiça» (Rm 4, 3b);
«e o Senhor estabeleceu uma aliança com ele»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
foi dirigida a Abrão a palavra do Senhor numa visão:
«Não temas, Abrão: Eu sou o teu escudo;
será grande a tua recompensa».
Abrão respondeu:
«Senhor, meu Deus, que me dareis?
Vou partir desta vida sem descendência
e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco».
E continuou:
«Vós não me destes descendência
e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro».
Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos:
«Não é ele que será o teu herdeiro;
o teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue».
Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe:
«Olha para o céu e conta as estrelas,
se as puderes contar».
E acrescentou:
«Assim será a tua descendência».
Abrão acreditou no Senhor,
o que lhe foi atribuído como justiça.
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Disse-lhe Deus:
«Eu sou o Senhor,
que te mandou sair de Ur dos caldeus,
para te dar a posse desta terra».
Abrão perguntou:
«Senhor, meu Deus,
como saberei que a vou possuir?».
O Senhor respondeu-lhe:
«Toma uma vitela de três anos,
uma cabra de três anos e um carneiro de três anos,
uma rola e um pombinho».
Abrão foi buscar todos esses animais,
cortou-os ao meio
e pôs cada metade em frente da outra metade;
mas não cortou as aves.
Os abutres desceram sobre os cadáveres,
mas Abrão pô-los em fuga.
Ao pôr do sol,
apoderou-se de Abrão um sono profundo,
enquanto o assaltava um grande e escuro terror.
Quando o sol desapareceu e caíram as trevas,
um brasido fumegante e um archote de fogo
passaram entre os animais cortados.
Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança,
dizendo:
«Darei esta terra aos teus descendentes,
desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 104 (105), 1-2.3-4.6-7.8-9
(R. 8a)

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.
Ou: Aleluia.
Aclamai o nome do Senhor,
anunciai entre os povos as suas obras.
Cantai-Lhe salmos e hinos,
proclamai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome,
exulte o coração dos que procuram o Senhor.
Considerai o Senhor e o seu poder,
procurai sempre a sua face.
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.

ALELUIA

Jo 15, 4a.5b

Refrão: Aleluia

Repete-se

Permanecei em Mim e Eu em vós, diz o Senhor:
quem permanece em Mim dá muito fruto.

Refrão
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EVANGELHO

Mt 7, 15-20

«Pelos frutos os conhecereis»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Acautelai-vos dos falsos profetas,
que andam vestidos de ovelhas,
mas por dentro são lobos ferozes.
Pelos frutos os conhecereis.
Poderão colher-se uvas dos espinheiros
ou figos dos cardos?
Assim, toda a árvore boa dá bons frutos
e toda a árvore má dá maus frutos.
Uma árvore boa não pode dar maus frutos,
nem uma árvore má dar bons frutos.
Toda a árvore que não dá bom fruto
é cortada e lançada ao fogo.
Portanto, pelos frutos os conhecereis».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Forma longa

Gn 16, 1-12.15-16

« Agar deu um filho a Abrão, que lhe deu o nome de Ismael»

Leitura do Livro do Génesis
Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos.
Tinha, porém, uma escrava egípcia, chamada Agar.
Sarai disse a Abrão:
«Tu vês que o Senhor não me tem deixado ser mãe.
Toma para ti a minha escrava;
talvez por ela eu possa ter filhos».
E Abrão escutou as palavras de Sarai.
Dez anos depois de Abrão se ter estabelecido na terra de Canaã,
Sarai, sua esposa, tomou Agar, a egípcia, sua escrava,
e deu-a por mulher a Abrão, seu marido.
Ele tomou-a para si e Agar concebeu.
Vendo que tinha concebido,
Agar começou a desprezar a sua senhora.
Então Sarai disse a Abrão:
«A ofensa que me fazem é por tua causa.
Pus nos teus braços a minha escrava
e, depois de ter concebido, ela começou a desprezar-me.
O Senhor será juiz entre nós dois».
Abrão respondeu a Sarai:
«A tua escrava está nas tuas mãos;
faz dela o que te parecer melhor».
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Então Sarai começou a maltratá-la,
de tal modo que a escrava fugiu da sua presença.
O Anjo do Senhor encontrou-a no deserto,
junto duma nascente,
a nascente que está no caminho de Sur,
e disse-lhe:
«Agar, escrava de Sarai,
donde vens e para onde vais?».
Ela respondeu-lhe:
«Fugi da presença de Sarai, minha senhora».
O Anjo do Senhor disse-lhe:
«Volta para junto da tua senhora
e entrega-te humildemente nas suas mãos».
O Anjo do Senhor continuou:
«Eu multiplicarei a tua descendência
e será tão numerosa que não se poderá contar».
Disse-lhe ainda o Anjo do Senhor:
«Estás grávida e darás à luz um filho,
a quem porás o nome de Ismael,
porque o Senhor ouviu a tua aflição.
Será um homem semelhante ao potro selvagem:
levantará a mão contra todos
e todos levantarão a mão contra ele;
e viverá à margem de todos os seus irmãos».
Assim Agar deu um filho a Abrão
e Abrão pôs ao filho que lhe dera Agar
o nome de Ismael.
Abrão tinha oitenta e seis anos de idade,
quando Agar lhe deu o filho Ismael.
Palavra do Senhor.
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LEITURA I

Forma breve

Gn 16, 6b-12.15-16

« Agar deu um filho a Abrão, que lhe deu o nome de Ismael»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Sarai começou a maltratar a sua escrava Agar,
de tal modo que a escrava fugiu da sua presença.
O Anjo do Senhor encontrou-a no deserto,
junto duma nascente,
a nascente que está no caminho de Sur,
e disse-lhe:
«Agar, escrava de Sarai,
donde vens e para onde vais?».
Ela respondeu-lhe:
«Fugi da presença de Sarai, minha senhora».
O Anjo do Senhor disse-lhe:
«Volta para junto da tua senhora
e entrega-te humildemente nas suas mãos».
O Anjo do Senhor continuou:
«Eu multiplicarei a tua descendência
e será tão numerosa que não se poderá contar».
Disse-lhe ainda o Anjo do Senhor:
«Estás grávida e darás à luz um filho,
a quem porás o nome de Ismael,
porque o Senhor ouviu a tua aflição.
Será um homem semelhante ao potro selvagem:
levantará a mão contra todos
e todos levantarão a mão contra ele;
e viverá à margem de todos os seus irmãos».
Assim Agar deu um filho a Abrão
e Abrão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael.
Abrão tinha oitenta e seis anos de idade,
quando Agar lhe deu o filho Ismael.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 105 (106), 1-2.3-4a.4b-5
(R. 1a)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Ou: Aleluia.

Aleluia.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Quem poderá contar as obras do Senhor
e apregoar todos os seus prodígios?
Felizes os que observam os seus preceitos
e praticam sempre o que é justo.
Lembrai-Vos de nós, Senhor,
por amor do vosso povo.
Visitai-nos com a vossa salvação,
para que vejamos a felicidade dos vossos eleitos,
rejubilemos com a alegria do vosso povo
e exultemos com a vossa herança.

ALELUIA

Jo 14, 23

Refrão: Aleluia

Repete-se

Se alguém Me ama, guardará as minhas palavras,
diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 7, 21-29

A casa edificada sobre a rocha
e a casa edificada sobre a areia

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
Muitos Me dirão no dia do Juízo:
‘Senhor, não foi em teu nome que profetizámos
e em teu nome que expulsámos demónios
e em teu nome que fizemos tantos milagres?’
Então lhes direi bem alto:
‘Nunca vos conheci.
Apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade’.
Todo aquele que ouve as minhas palavras
e as põe em prática
é como o homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras
e não as põe em prática
é como o homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as torrentes
e sopraram os ventos contra aquela casa;
ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína».
Quando Jesus acabou de falar,
a multidão estava admirada com a sua doutrina,
porque a ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas.
Palavra da salvação.
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 17, 1.9-10.15-22

«Todo o homem será circuncidado, como sinal da aliança.
Sara dará à luz um filho»

Leitura do Livro do Génesis
Quando Abraão tinha noventa e nove anos de idade,
o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe:
«Eu sou o Deus todo-poderoso.
Anda na minha presença e sê perfeito».
Deus disse ainda a Abraão:
«Guardarás a minha aliança,
tu e a tua descendência, de geração em geração.
Esta é a aliança que estabeleço contigo e com os teus descendentes
e que deveis observar:
todos os homens serão circuncidados».
Deus disse a Abraão:
«A Sarai, tua esposa, nunca mais lhe chamarás Sarai;
o seu nome é Sara.
Eu a abençoarei e por ela te darei um filho.
Eu a abençoarei e ela dará origem a nações;
dela sairão reis de povos».
Abraão prostrou-se com o rosto em terra
e começou a rir, dizendo:
«Como pode nascer um filho a um homem de cem anos?
Como pode Sara aos noventa anos ser mãe?».
Abraão disse a Deus:
«Ao menos viva Ismael na vossa presença».
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Mas Deus respondeu-lhe:
«Não é isso. Sara, tua esposa, dar-te-á um filho
e tu lhe porás o nome de Isaac.
Estabelecerei com ele a minha aliança,
como aliança perpétua com a sua descendência.
Quanto a Ismael, também te ouvi:
Eu o abençoarei e tornarei fecundo
e o farei multiplicar-se sem medida.
Será pai de doze chefes
e farei dele um grande povo.
Mas estabelecerei a minha aliança com Isaac,
que Sara dará à luz, por este mesmo tempo, no próximo ano».
Quando acabou de falar,
Deus retirou-se de junto de Abraão.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 127 (128), 1-2.3.4-5
(R. 4)

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

Mt 8, 17

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

EVANGELHO

Mt 8, 1-4

«Se quiseres, podes curar-me»

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

LEITURA I

Gn 18, 1-15

«Há porventura alguma coisa impossível ao Senhor?
Neste mesmo tempo, no próximo ano, Eu virei ter contigo e Sara terá um filho»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
o Senhor apareceu a Abraão junto do Carvalho de Mambré.
Abraão estava sentado à entrada da sua tenda,
no maior calor do dia.
Ergueu os olhos e viu três homens de pé diante dele.
Logo que os viu, deixou a entrada da tenda
e correu ao seu encontro;
prostrou-se por terra e disse:
«Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos,
não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo.
Mandarei vir água, para que possais lavar os pés
e descansar debaixo desta árvore.
Vou buscar um bocado de pão, para restaurardes as forças
antes de continuardes o vosso caminho,
pois não foi em vão que passastes diante da casa do vosso servo».
Eles responderam: «Faz como disseste».
Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe:
«Toma depressa três medidas de flor da farinha,
amassa-a e coze uns pães no borralho».
Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom
e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo.
Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto
e colocou-o diante deles;
e, enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore.
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Depois eles disseram-lhe:
«Onde está Sara, tua esposa?».
Abraão respondeu: «Está ali na tenda».
E um deles disse:
«Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano,
e então Sara, tua esposa, terá um filho».
Sara escutava por detrás dele, à entrada da tenda.
Abraão e Sara eram velhos, de idade muito avançada,
e Sara já tinha passado a idade de ser mãe.
Sara riu-se, pensando consigo:
«Agora que estou envelhecida
é que terei a alegria de ser mãe,
com um marido tão velho?».
Mas o Senhor disse a Abraão:
«Porque se riu Sara, pensando consigo:
‘Irei eu realmente dar à luz,
agora que estou velha?’.
Mas há porventura alguma coisa impossível ao Senhor?
Neste mesmo tempo, no próximo ano,
Eu virei ter contigo e Sara terá um filho».
Sara, entretanto, porque tinha medo,
pretendeu negar: «Eu não me ri».
Mas o Senhor respondeu-lhe: «Riste, sim».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Lc 1, 46-48.49-50.53-54
(R. cf. 54b)

Refrão: O Senhor lembrou-Se da sua misericórdia.
A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
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O Todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia.

ALELUIA

Mt 8, 17

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

EVANGELHO

Mt 8, 5-17

«Do Oriente e do Ocidente virão muitos para o reino dos Céus»

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

SEMANA XIII

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Gn 18, 16-33

«Irás destruir o justo com o pecador?»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
os homens que tinham estado com Abraão,
junto do Carvalho de Mambré,
levantaram-se e dirigiram o seu olhar para Sodoma.
Abraão ia com eles, para se despedir.
Disse o Senhor:
«Deverei ocultar a Abraão o que tenciono fazer?
Ele será, na verdade, a origem de uma nação grande e poderosa
e nele serão abençoadas todas as nações da terra.
Porque Eu o escolhi
para ordenar a seus filhos e aos seus descendentes
que sigam o caminho do Senhor,
praticando a justiça e o direito.
Assim realizará o Senhor tudo o que prometeu a Abraão».
Disse então o Senhor:
«O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte,
o seu pecado é tão grave,
que Eu vou descer para verificar
se o clamor que chegou até Mim
corresponde inteiramente às suas obras.
Se sim ou não, hei-de sabê-lo».
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Os homens que tinham vindo à residência de Abraão
dirigiram-se então para Sodoma,
enquanto o Senhor continuava junto de Abraão.
Este aproximou-se e disse:
«Ireis destruir o justo com o pecador?
Talvez haja cinquenta justos na cidade.
Matá-los-eis a todos?
Não perdoareis a essa cidade,
por causa dos cinquenta justos que nela residem?
Longe de Vós fazer tal coisa:
dar a morte ao justo e ao pecador,
de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte!
Longe de Vós!
O juiz de toda a terra não fará justiça?».
O Senhor respondeu-lhe:
«Se encontrar em Sodoma cinquenta justos,
perdoarei a toda a cidade por causa deles».
Abraão insistiu:
«Atrevo-me a falar ao meu Senhor,
eu que não passo de pó e cinza:
talvez para cinquenta justos faltem cinco.
Por causa de cinco, destruireis toda a cidade?».
O Senhor respondeu:
«Não a destruirei se lá encontrar quarenta e cinco justos».
Abraão insistiu mais uma vez:
«Talvez se encontrem nela só quarenta».
O Senhor respondeu:
«Não a destruirei em atenção a esses quarenta».
Abraão disse ainda:
«Se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez:
talvez haja lá somente trinta justos».
O Senhor respondeu:
«Não farei a destruição, se lá encontrar esses trinta».
Abraão insistiu novamente:
«Atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor:
talvez haja lá somente vinte justos».
O Senhor respondeu:
«Não destruirei a cidade em atenção a esses vinte».
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Abraão prosseguiu:
«Se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez:
talvez haja lá somente dez».
O Senhor respondeu:
«Em atenção a esses dez, não destruirei a cidade».
Quando acabou de falar a Abraão, o Senhor retirou-Se;
e Abraão voltou para a sua tenda.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 102 (103), 1-2.3-4.8-9.10-11 (R. 8a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender
nem guarda ressentimento.
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.
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ALELUIA

cf. Sl 94 (95), 8ab

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Refrão

EVANGELHO

Mt 8, 18-22

«Segue-Me»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
vendo Jesus à sua volta uma grande multidão,
mandou passar para a outra margem do lago.
Aproximou-se então um escriba, que Lhe disse:
«Mestre, seguir-Te-ei para onde fores».
Jesus respondeu-Lhe:
«As raposas têm as suas tocas e as aves os seus ninhos,
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Disse-Lhe outro discípulo:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Mas Jesus respondeu-Lhe:
«Segue-Me
e deixa que os mortos sepultem os seus mortos».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Gn 19, 15-29

«O Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
os Anjos que se tinham hospedado em casa de Lot
insistiram com ele, dizendo:
«Levanta-te,
toma a tua esposa e as duas filhas que aqui estão,
para que não pereças no castigo de Sodoma».
E, como ele hesitasse,
os homens tomaram-no pela mão,
assim como à esposa e às duas filhas,
porque o Senhor queria poupá-los.
Quando os levavam para fora da cidade,
um deles disse:
«Foge, se queres salvar a vida.
Não olhes para trás,
nem te demores em nenhum lugar da planície.
Foge para os montes, para não pereceres».
Lot respondeu:
«Isso não, meu Senhor, eu te peço.
O teu servo encontrou graça a teus olhos
e mostraste-me uma grande misericórdia,
salvando-me a vida.
Mas não posso fugir para os montes,
sem que a desgraça caia sobre mim e eu morra.
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Olha, perto daqui há uma pequena cidade,
onde posso refugiar-me e escapar do perigo.
Como a cidade é pequena,
ali salvarei a vida».
Ele respondeu:
«Está bem. Concedo-te ainda esta graça:
não destruirei a cidade de que falas.
Foge depressa para lá,
porque nada posso fazer,
enquanto não tiveres lá chegado».
– É por isso que se deu àquela cidade o nome de Soar –.
Começava o sol a aparecer sobre a terra,
quando Lot entrou em Soar.
Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra
enxofre e fogo que vinham do alto dos céus.
Destruiu aquelas cidades e toda a planície,
bem como todos os seus habitantes e a vegetação da terra.
Entretanto, a mulher de Lot olhou para trás
e transformou-se numa estátua de sal.
Abraão levantou-se muito cedo
e foi ao local onde estivera na presença do Senhor.
Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a planície
e viu o fumo que subia da terra,
como fumo de uma fornalha.
Foi assim que, ao destruir as cidades da planície,
Deus se recordou de Abraão
e fez que Lot escapasse à catástrofe,
quando destruiu as cidades em que ele habitara.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 25 (26), 2-3.9-10.11-12
(R. 3a)

Refrão: Tenho sempre diante de mim a vossa bondade.
Observai-me, Senhor, e ponde-me à prova,
purificai-me os rins e o coração.
Tenho sempre diante de mim a vossa bondade
e deixo-me guiar pela vossa verdade.
Não permitais que a minha alma se junte aos pecadores,
nem a minha vida aos homens sanguinários.
Suas mãos estão cheias de crimes
e a sua dextra foi subornada.
Eu, porém, procedo com retidão:
salvai-me e tende piedade de mim.
Os meus pés seguem por caminho reto:
nas assembleias bendirei o Senhor.

ALELUIA

Sl 129 (130), 5

Refrão: Aleluia

Repete-se

Eu confio no Senhor,
a minha alma espera na sua palavra. Refrão
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EVANGELHO

Mt 8, 23-27

«Levantou-Se, falou imperiosamente ao vento e ao mar
e fez-se grande bonança»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus subiu para o barco
e os discípulos acompanharam-n’O.
Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta
que as ondas cobriam o barco.
Jesus dormia.
Aproximaram-se os discípulos e acordaram-n’O, dizendo:
«Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos».
Disse-lhes Jesus:
«Porque temeis, homens de pouca fé?».
Então levantou-Se, falou imperiosamente ao vento e ao mar
e fez-se grande bonança.
Os homens ficaram admirados e disseram:
«Quem é este homem,
que até o vento e o mar Lhe obedecem?».
Palavra da salvação.
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Q U A R TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 21, 5.8-20

«O filho da escrava não seja herdeiro com meu filho Isaac»

Leitura do Livro do Génesis
Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu seu filho Isaac.
O menino cresceu e foi desmamado.
No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa.
Sara notou que o filho dado a Abraão pela egípcia Agar
brincava com o seu filho Isaac
e disse a Abraão:
«Expulsa esta escrava e o seu filho,
para que o filho da escrava não seja herdeiro com meu filho Isaac».
Isto desagradou muito a Abraão, por causa de Ismael.
Mas Deus disse:
«Não te aflijas por causa do menino e da tua escrava.
Concede a Sara tudo o que ela te pedir,
porque de Isaac sairá a descendência que perpetuará o teu nome.
Mas do filho da escrava também farei um grande povo,
porque é teu descendente».
Abraão levantou-se muito cedo,
tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar.
Em seguida pôs-lhe o menino aos ombros
e mandou-a embora.
Ela saiu e andou errante no deserto de Bersabé.
Quando a água do odre se acabou,
Agar deitou o menino debaixo dum arbusto
e foi sentar-se em frente dele,
à distância de um tiro de arco.
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Dizia consigo:
«Não quero ver morrer o menino».
Sentou-se a uma certa distância e o menino começou a chorar.
Deus ouviu os gritos do menino
e o Anjo de Deus chamou Agar do alto dos Céus, dizendo:
«Que tens, Agar? Não temas.
Deus ouviu os gritos do menino, no lugar onde Ele está.
Ergue-te, levanta o menino e segura-o em teus braços,
porque Eu farei dele um grande povo».
Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água.
Foi encher de água o odre e deu de beber ao menino.
Deus estava com o menino
e ele cresceu, habitou no deserto
e tornou-se um atirador de arco.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 33 (34), 7-8.10-11.12-13
(R. 7a)

Refrão: O Senhor ouviu o clamor do pobre.
O pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
Vinde, filhos, escutai-me:
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida,
que deseja longos dias de felicidade?
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ALELUIA

Tg 1, 18

Refrão: Aleluia

Repete-se

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade,
para sermos as primícias das suas criaturas. Refrão

EVANGELHO

Mt 8, 28-34

«Vieste aqui atormentar os demónios antes do tempo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
quando Jesus chegou à região dos gadarenos,
na outra margem do lago,
vieram ao seu encontro, saindo dos túmulos, dois endemoninhados.
Eram tão furiosos
que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho.
E disseram aos gritos:
«Que tens que ver connosco, Filho de Deus?
Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?».
Ora, perto dali,
andava a pastar uma grande vara de porcos.
Os demónios suplicavam a Jesus, dizendo:
«Se nos expulsas, manda-nos para a vara de porcos».
Jesus respondeu-lhes: «Então ide».
Eles saíram e foram para os porcos.
Então os porcos precipitaram-se pelo despenhadeiro abaixo
e afogaram-se no lago.
Os guardadores fugiram
e foram à cidade contar tudo o que acontecera,
incluindo o caso dos endemoninhados.
Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus.
Quando O viram,
pediram-Lhe que Se retirasse do seu território.
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 22, 1-19

O sacrifício do nosso pai Abraão

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o:
«Abraão!»
Ele respondeu: «Aqui estou».
Deus disse: «Toma o teu filho,
o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac,
e vai à terra de Moriá,
onde o oferecerás em holocausto,
num dos montes que Eu te indicar».
Abraão levantou-se de manhã cedo,
aparelhou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos
e o seu filho Isaac.
Cortou a lenha para o holocausto
e pôs-se a caminho do local que Deus lhe indicara.
Ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o local.
Disse então aos servos: «Ficai aqui com o jumento.
Eu e o menino iremos além fazer adoração
e voltaremos para junto de vós».
Abraão apanhou a lenha do holocausto
e pô-la aos ombros do seu filho Isaac.
Depois, tomou nas mãos o fogo e o cutelo
e seguiram juntos o caminho.
Isaac disse a Abraão: «Meu pai».
Ele respondeu: «Que queres, meu filho?».

QUINTA-FEIRA
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Isaac prosseguiu: «Temos aqui fogo e lenha;
mas onde está o cordeiro para o holocausto?».
Abraão respondeu:
«Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho».
E continuaram juntos o caminho.
Quando chegaram ao local designado por Deus,
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele,
atou seu filho Isaac e pô-lo sobre o altar, em cima da lenha.
Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho.
Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu:
«Abraão, Abraão!».
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele.
O Anjo prosseguiu:
«Não levantes a mão contra o menino,
não lhe faças nenhum mal.
Agora sei que na verdade temes a Deus,
uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu filho único».
Abraão ergueu os olhos
e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado.
Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho.
Abraão deu ao local este nome: «O Senhor providenciará».
E ainda hoje se diz: «Sobre a colina o Senhor providenciará».
O Anjo do Senhor chamou Abraão, do Céu, pela segunda vez,
e disse-lhe:
«Por Mim próprio te juro __ oráculo do Senhor __
já que assim procedeste,
e não Me recusaste o teu filho, o teu filho único,
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência
como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do mar,
e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas.
Porque obedeceste à minha voz,
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra».
Abraão foi ter de novo com os seus servos
e juntos puseram-se a caminho de Bersabé,
onde Abraão ficou a morar.
Palavra do Senhor.
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Sl 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9
(R. 9)

Refrão: Andarei na presença do Senhor
sobre a terra dos vivos.
Ou: Caminharei na terra dos vivos
na presença do Senhor.
Ou: Aleluia.
Amo o Senhor,
porque ouviu a voz da minha súplica.
Ele me atendeu
no dia em que O invoquei.
Apertaram-me os laços da morte,
caíram sobre mim as angústias do além,
vi-me na aflição e na dor.
Então invoquei o Senhor:
«Senhor, salvai a minha alma».
Justo e compassivo é o Senhor,
o nosso Deus é misericordioso.
O Senhor guarda os simples:
estava sem forças e o Senhor salvou-me.
Livrou da morte a minha alma,
das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés.
Andarei na presença do Senhor,
sobre a terra dos vivos.
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ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

2Cor 5, 19

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
Refrão
e confiou-nos a palavra da reconciliação.

EVANGELHO

Mt 9, 1-8

«Glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus subiu para um barco,
atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum.
Apresentaram-Lhe então um paralítico que jazia numa enxerga.
Ao ver a fé daquela gente,
Jesus disse ao paralítico:
«Filho, tem confiança;
os teus pecados estão perdoados».
Alguns escribas disseram para consigo:
«Este homem está a blasfemar».
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse:
«Porque pensais mal em vossos corações?
Na verdade, que é mais fácil:
dizer: ‘Os teus pecados estão perdoados’,
ou dizer: ‘Levanta-te e anda’?
Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem
tem na terra o poder de perdoar os pecados,
‘Levanta-te __ disse Ele ao paralítico __
toma a tua enxerga e vai para casa’.
O homem levantou-se e foi para casa.
Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temor
e glorificava a Deus
por ter dado tal poder aos homens.
Palavra da salvação.
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 23, 1-4.19; 24, 1-8.62-67

«Isaac amou Rebeca, consolando-se assim da morte de sua mãe»

Leitura do Livro do Génesis
Sara viveu até aos cento e vinte e sete anos
e morreu em Quiriat-Arbá, hoje Hebron, na terra de Canaã.
Abraão foi lá celebrar os funerais e chorar sua mulher.
Depois deixou a defunta e falou assim aos filhos de Het:
«Eu sou um imigrante entre vós.
Cedei-me em terreno vosso a posse dum sepulcro,
para eu enterrar a minha defunta.
E assim Abraão sepultou Sara, sua esposa,
na gruta do campo de Macpela,
em frente de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã.
Abraão era já velho, de idade avançada,
e o Senhor tinha-o abençoado em tudo.
Disse Abraão ao servo mais antigo da sua casa,
que superintendia sobre todos os seus bens:
«Põe a tua mão debaixo da minha coxa
e jura pelo Senhor, Deus do céu e da terra,
que não escolherás para o meu filho uma esposa
entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito.
Mas irás à minha terra e à minha família
escolher uma esposa para o meu filho Isaac».
O servo perguntou-lhe:
«Se essa mulher não quiser vir comigo para esta terra,
deverei levar o teu filho para a terra donde vieste?».

SEXTA-FEIRA

Abraão respondeu-lhe:
«De modo nenhum levarás para lá o meu filho.
O Senhor, Deus do Céu,
que me tirou da casa paterna e da terra onde nasci,
falou-me e fez-me o seguinte juramento:
‘Darei esta terra aos teus descendentes’.
Ele enviará à tua frente o seu Anjo,
para que escolhas na minha terra
uma esposa para o meu filho.
Se essa mulher não quiser vir contigo,
ficarás desligado deste juramento que me fazes.
Mas em caso algum levarás para lá o meu filho».
Isaac tinha voltado do poço de Laai-Roí
e habitava na região do Negueb.
Uma vez em que ele saíra a passear pelo campo à tardinha,
ergueu os olhos e viu uns camelos que acabavam de chegar.
Rebeca, sua prima, ergueu também os olhos e viu Isaac.
Ela desceu do camelo e perguntou ao servo:
«Quem é aquele homem
que vem a correr pelo campo ao nosso encontro?».
O servo respondeu: «É o meu senhor».
Rebeca tomou o véu e cobriu-se.
O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito.
Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe.
Depois casou com ela e amou-a,
consolando-se assim da morte de sua mãe.
Palavra do Senhor.
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Sl 105 (106), 1-2.3-4a.4b-5
(R. 1a)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Ou:

Aleluia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Quem poderá contar as obras do Senhor
e apregoar todos os seus prodígios?
Felizes os que observam os seus preceitos
e praticam sempre o que é justo.
Lembrai-Vos de nós, Senhor,
por amor do vosso povo.
Visitai-nos com a vossa salvação,
para que vejamos a felicidade dos vossos eleitos,
rejubilemos com a alegria do vosso povo
e exultemos com a vossa herança.

ALELUIA

Mt 11, 28

Refrão: Aleluia

Repete-se

Vinde a Mim, vós todos que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.
Refrão

SEXTA-FEIRA

EVANGELHO
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Mt 9, 9-13

«Não são os que têm saúde que precisam do médico.
Prefiro a misericórdia ao sacrifício»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus ia a passar,
quando viu um homem chamado Mateus,
sentado no posto de cobrança dos impostos,
e disse-lhe: «Segue-Me».
Ele levantou-se e seguiu Jesus.
Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus,
muitos publicanos e pecadores
vieram sentar-se com Ele e os seus discípulos.
Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos:
«Por que motivo é que o vosso Mestre
come com os publicanos e os pecadores?».
Jesus ouviu-os e respondeu:
«Não são os que têm saúde que precisam do médico,
mas sim os doentes.
Ide aprender o que significa:
‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’.
Porque Eu não vim chamar os justos,
mas os pecadores».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

Gn 27, 1-5.15-29

«Jacob suplantou seu irmão e arrebatou a sua bênção»

Leitura do Livro do Génesis
Quando Isaac envelheceu,
os olhos enfraqueceram-lhe tanto que já não via.
Chamou então seu filho Esaú e disse-lhe: «Meu filho».
Ele respondeu-lhe: «Aqui estou».
Isaac continuou:
«Como vês, estou velho e não sei o dia da minha morte.
Agora toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco,
vai ao campo e apanha-me alguma peça de caça.
Depois prepara-me um prato como eu gosto
e traz-mo aqui para eu comer,
a fim de que eu te abençoe, antes de morrer».
Rebeca escutou a conversa de Isaac com seu filho Esaú.
Este foi ao campo apanhar a caça que devia trazer.
Entretanto, Rebeca tomou as roupas de Esaú, seu filho mais velho,
as melhores que tinha em casa,
e vestiu-as a Jacob, seu filho mais novo, cobrindo-lhe os braços e a
parte lisa do pescoço com pele de cabrito.
Depois colocou nas mãos de seu filho Jacob
o pão e o prato que tinha preparado.
Jacob foi ter com o pai e disse-lhe: «Meu pai».
Este respondeu: «Estou aqui. Quem és tu, meu filho?».
Jacob disse ao pai:
«Sou Esaú, o teu filho primogénito.
Fiz o que me ordenaste.
Levanta-te, senta-te e come da minha caça,
e a seguir dá-me a tua bênção».

SÁBADO

Isaac disse ao filho:
«Como a encontraste tão depressa, meu filho?».
Ele respondeu:
«Foi o Senhor, teu Deus, que ma pôs no caminho».
Isaac disse a Jacob:
«Então aproxima-te, para eu te poder tocar, meu filho,
e saber se és ou não meu filho Esaú».
Jacob aproximou-se de Isaac, seu pai, que lhe tocou e disse:
«A voz é de Jacob, mas os braços são de Esaú».
Como ele tinha os braços peludos, como os de Esaú, seu irmão,
Isaac não o reconheceu e deu-lhe a bênção.
Entretanto, voltou a perguntar-lhe:
«Tu és realmente meu filho Esaú?».
E ele respondeu-lhe: «Sou eu mesmo».
Disse Isaac:
«Traz-me então a tua caça para eu comer, meu filho,
e te dar a minha bênção».
Jacob serviu-lha e ele comeu;
trouxe-lhe vinho e ele bebeu.
Então seu pai disse:
«Aproxima-te, meu filho, e beija-me».
Ele aproximou-se e beijou o pai.
Quando este lhe aspirou o perfume das vestes,
deu-lhe a bênção, dizendo:
«Sim, o aroma de meu filho
é como o aroma dum campo que o Senhor abençoou.
Queira Deus conceder-te
o orvalho do céu e a riqueza da terra,
trigo e vinho em abundância.
Sirvam-te as nações,
prostrem-se os povos a teus pés.
Sê o senhor de teus irmãos,
prostrem-se diante de ti os filhos de tua mãe.
Maldito seja quem te amaldiçoar,
bendito seja quem te abençoar».
Palavra do Senhor.
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Sl 134 (135), 1-2.3-4.5-6
(R. 3a)

Refrão: Louvai o Senhor, porque Ele é bom.
Ou: Aleluia.
Louvai o nome do Senhor,
louvai-O, servos do Senhor,
vós que estais no templo do Senhor,
nos átrios da casa do nosso Deus.
Louvai o Senhor, porque Ele é bom,
cantai ao seu nome, porque é suave.
O Senhor escolheu Jacob,
Israel como sua propriedade.
Eu sei que o Senhor é grande,
o nosso Deus é maior que todos os deuses.
Tudo quanto o Senhor quer, Ele o faz,
no céu e na terra, no mar e nos abismos.

ALELUIA

Jo 10, 27

Refrão: Aleluia

Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Refrão

SÁBADO

EVANGELHO
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Mt 9, 14-17

«Podem os companheiros do esposo ficar de luto,
enquanto o esposo estiver com eles?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os discípulos de João Batista
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:
nesses dias jejuarão.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho,
porque o remendo repuxa o vestido
e o rasgão fica maior.
Nem se deita vinho novo em odres velhos;
aliás, os odres rebentam,
derrama-se o vinho e perdem-se os odres.
Mas deita-se o vinho novo em odres novos
e assim ambas as coisas se conservam».
Palavra da salvação.

SEMANA XIV

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Gn 28, 10-22a

«Viu uma escada, pela qual os Anjos de Deus subiam e desciam;
e Deus falou-lhe»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Jacob saiu de Bersabé e tomou o caminho de Harã.
Chegando a certo lugar quando o sol já se tinha posto,
resolveu passar ali a noite.
Tomou uma das pedras do local, colocou-a debaixo da cabeça
e deitou-se ali mesmo.
Teve então um sonho:
Uma escada estava assente na terra
e a parte superior tocava o céu;
por ela subiam e desciam Anjos de Deus.
No cimo da escada estava o Senhor, que lhe disse:
«Eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac.
Dar-te-ei, a ti e à tua descendência,
a terra em que te encontras.
A tua descendência será tão numerosa como o pó da terra.

SEGUNDA-FEIRA

Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente,
para o norte e para o sul,
e, por ti e pela tua descendência,
serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eu estou contigo:
proteger-te-ei para onde quer que vás
e reconduzir-te-ei a esta terra.
Não te abandonarei,
enquanto não tiver realizado tudo o que te prometi».
Quando Jacob despertou do sono, disse:
«Realmente o Senhor está neste lugar
e eu não o sabia».
Ele teve medo e disse:
«Como é terrível este lugar!
É nada menos que a casa de Deus e a porta do Céu».
Jacob levantou-se de manhã cedo,
tomou a pedra que lhe servira de travesseiro,
ergueu-a como estela e derramou óleo por cima.
A este lugar deu o nome de Betel,
mas antes a cidade chamava-se Luza.
Jacob fez então este voto:
«Se Deus estiver comigo
e me guardar nesta viagem que faço,
se me der pão para comer e roupa para vestir
e eu voltar são e salvo à casa paterna,
então o Senhor será o meu Deus
e esta pedra que eu ergui como estela
será uma casa de Deus».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 90 (91) 1-2.3-4.14-15ab
(R. cf. 2b)

Refrão: Senhor, meu Deus, em Vós confio.
Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo
e moras à sombra do Omnipotente,
diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e a minha cidadela;
meu Deus, em Vós confio».
Ele te livrará do laço do caçador
e do flagelo maligno.
Cobrir-te-á com as suas penas,
debaixo das suas asas encontrarás abrigo.
«Porque em Mim confiou, hei-de salvá-lo,
hei-de protegê-lo, pois conheceu o meu nome.
Quando Me invocar, hei-de atendê-lo,
estarei com ele na tribulação.

ALELUIA

cf. 2Tm 1, 10

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

SEGUNDA-FEIRA

EVANGELHO
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Mt 9, 18-26

«A minha filha acaba de morrer.
Mas vem impor-lhe a mão e ela viverá»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
estava Jesus a falar aos seus discípulos,
quando um chefe se aproximou
e se prostrou diante d’Ele, dizendo:
«A minha filha acaba de falecer.
Mas vem impor a mão sobre ela e viverá».
Jesus levantou-Se e acompanhou-o com os discípulos.
Entretanto, uma mulher
que sofria um fluxo de sangue havia doze anos,
aproximou-se por detrás d’Ele e tocou-Lhe na fímbria do manto,
pensando consigo:
«Se eu ao menos Lhe tocar no manto,
ficarei curada».
Mas Jesus voltou-Se e, ao vê-la, disse-lhe:
«Tem confiança, minha filha. A tua fé te salvou».
E a partir daquele momento a mulher ficou curada.
Ao chegar a casa do chefe
e ao ver os tocadores de flauta e a multidão em grande alvoroço,
Jesus disse-lhes:
«Retirai-vos, porque a menina não morreu; está a dormir».
Riram-se d’Ele.
Mas quando mandou sair a multidão,
Jesus entrou, tomou a menina pela mão
e ela levantou-se.
E a notícia divulgou-se por toda aquela terra.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Gn 32, 22-32 (hebr. 23-33)

«O teu nome será Israel,
porque lutaste com Deus e com os homens e saíste vencedor»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Jacob levantou-se de noite,
tomou consigo as duas esposas, as duas servas e os onze filhos
e atravessou o vau do Jaboc.
Ajudou-os a passar a torrente com tudo o que possuía
e ficou para trás sozinho.
Então um homem lutou com ele até ao romper da aurora
e, ao ver que não podia dominá-lo,
atingiu-lhe a articulação da coxa,
de modo que o tendão da coxa de Jacob se deslocou,
enquanto lutava com ele.
O homem disse-lhe:
«Deixa-me ir, que já raiou a aurora».
Mas Jacob respondeu-lhe:
«Não te deixarei, enquanto não me abençoares».
O homem perguntou-lhe:
«Qual é o teu nome?».
Ele respondeu: «Jacob».
Então o homem disse-lhe:
«Já não te chamarás Jacob, mas Israel,
porque lutaste com Deus e com os homens
e saíste vencedor».
Pediu-lhe então Jacob:
«Rogo-te que me reveles o teu nome».

TERÇA-FEIRA
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Mas ele respondeu:
«Porque queres saber o meu nome?».
E abençoou-o.
Jacob deu àquele lugar o nome de Penuel,
«porque __ disse ele __ vi a Deus face a face
e a minha vida foi salva».
Já nascia o sol, quando Jacob atravessou Penuel;
e manquejava de uma coxa.
Se os israelitas, até ao presente,
não comem o tendão que há na articulação da coxa,
é porque Jacob foi atingido nesse tendão.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 16 (17), 1.2-3.6-7.8b-9a e 15 (R. cf. 15a)

Refrão: Pela vossa bondade, Senhor,
espero contemplar o vosso rosto.
Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.
Sede Vós a fazer o meu julgamento,
pois vossos olhos veem o que é reto.
Se perscrutais o meu coração e o provais com o fogo,
não encontrareis em mim iniquidade.
Eu Vos invoco, meu Deus, respondei-me,
ouvi-me e escutai as minhas palavras.
Mostrai a vossa admirável misericórdia,
Vós que salvais quem se acolhe à vossa direita.
Protegei-me à sombra das vossas asas,
longe dos ímpios que me fazem violência.
Por minha parte, mereça eu contemplar a vossa face
e, ao despertar, saciar-me com a vossa imagem.
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ALELUIA

Jo 10, 14

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

EVANGELHO

Mt 9, 32-38

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
apresentaram a Jesus um mudo possesso do demónio.
Logo que o demónio foi expulso, o mudo falou.
A multidão ficou admirada e dizia:
«Nunca se viu coisa semelhante em Israel».
Mas os fariseus diziam:
«É pelo príncipe dos demónios que Ele expulsa os demónios».
Jesus percorria todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades.
Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão,
porque andavam fatigadas e abatidas,
como ovelhas sem pastor.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara».
Palavra da salvação.
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Q U A R TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a.17-24a

«Estamos a pagar o que fizemos ao nosso irmão»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
toda a terra do Egito começou a sentir fome
e o povo pediu pão ao faraó em altos brados.
Então o faraó disse a todos os egípcios:
«Ide a José e fazei o que ele vos disser».
Como a fome se estendia a todo o país,
José mandou abrir os celeiros
e começou a vender trigo aos egípcios.
Embora a fome se agravasse na terra do Egito,
de todos os países vinham ao Egito comprar trigo a José,
pois a fome alastrava por toda a terra.
Então os filhos de Jacob chegaram para comprar trigo,
no meio dos outros forasteiros,
porque a fome assolava a terra de Canaã.
José tinha nas mãos o governo do país;
era ele quem vendia o trigo a toda a população.
Os irmãos de José chegaram
e prostraram-se diante dele com o rosto em terra.
Ao ver os irmãos, José reconheceu-os,
mas, fingindo que lhes era estranho, falou-lhes duramente
e mandou-os meter na prisão durante três dias.
No terceiro dia, disse-lhes José:
«Fazei o que vou dizer-vos, para salvar a vida,
porque eu sou temente a Deus.
Se estais de boa fé,
fique um dos vossos irmãos aqui preso
e vós ide levar trigo, para matar a fome às vossas famílias.
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Depois trazei-me o vosso irmão mais novo;
assim confirmareis as vossas palavras e não morrereis».
Eles assim fizeram.
Então começaram a dizer uns para os outros:
«Estamos a pagar o que fizemos ao nosso irmão José.
Vimos a sua angústia, quando nos implorava piedade,
e não quisemos escutá-lo.
Por isso caiu sobre nós esta desgraça».
Rúben respondeu-lhes:
«Eu não vos dizia que não fizésseis mal ao menino?
Mas vós não quisestes escutar-me
e agora pedem-nos contas do seu sangue».
Eles não sabiam que José os compreendia,
porque entre José e os irmãos estava o intérprete.
José afastou-se deles e chorou;
depois voltou para junto deles e falou-lhes.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 32 (33), 2-3.10-11.18-19
(R. 22)

Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.
Ou: Desça sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.
O Senhor frustrou os planos dos pagãos,
fez malograr os projetos dos povos.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
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Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

ALELUIA

Mc 1, 15

Refrão: Aleluia

Repete-se

Está próximo o reino de Deus:
arrependei-vos e acreditai no Evangelho.

EVANGELHO

Refrão

Mt 10, 1-7

«Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus chamou a Si os seus Doze discípulos
e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades.
São estes os nomes dos doze apóstolos:
primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão;
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano;
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu;
Simão, o Cananeu,
e Judas Iscariotes, que foi quem O entregou.
Jesus enviou estes Doze, dando-lhes as seguintes instruções:
«Não sigais o caminho dos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos.
Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos Céus».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5

«Foi para salvar as vossas vidas que Deus me enviou para o Egito»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Judá aproximou-se de José e disse-lhe:
«Meu senhor, peço-te que deixes este teu servo
falar diante de ti,
sem que a tua cólera se inflame contra mim,
pois tu és como o próprio faraó.
Fizeste, meu senhor, esta pergunta aos teus servos:
‘Tendes pai e mais algum irmão?’
E nós, meu senhor, respondemos-te:
‘Temos um pai já idoso e um irmão pequeno,
que lhe nasceu na velhice.
O irmão deste morreu;
e ele ficou a ser o único filho de sua mãe.
O nosso pai gosta muito dele’.
Mas tu disseste a estes teus servos:
‘Trazei-mo aqui, para eu o ver com os meus olhos.
Se o vosso irmão mais novo não vier convosco,
não podeis voltar à minha presença’.
Quando voltámos para junto do nosso pai, teu servo,
referimos-lhe as tuas palavras, meu senhor.
E quando o nosso pai nos disse:
‘Voltai para nos comprardes alguns mantimentos’,
nós tivemos de lhe responder:
‘Não podemos ir.

QUINTA-FEIRA

Só iremos, se o nosso irmão mais novo for connosco,
porque não podemos voltar à presença desse homem,
sem o levarmos em nossa companhia’.
Então o nosso pai, teu servo, disse:
‘Bem sabeis que minha esposa me deu dois filhos.
Um deles deixou-me e eu disse comigo:
Certamente foi devorado pelas feras.
E não tornei a vê-lo até hoje.
Se levardes também este para longe de mim
e lhe acontecer alguma desgraça,
fareis que os meus cabelos brancos
desçam tristemente à morada dos mortos’».
Então José não se pôde conter diante dos que o rodeavam
e bradou:
«Fazei sair toda a gente da minha presença».
E ninguém ficou junto de José,
quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos.
Chorou em tão altos brados
que os egípcios o ouviram e a notícia chegou à casa do faraó.
«Eu sou José. __ disse ele aos seus irmãos __
Vive ainda meu pai?».
Os irmãos não puderam responder-lhe,
porque ficaram perturbados diante dele.
Então José disse aos seus irmãos:
«Aproximai-vos de mim».
E eles aproximaram-se.
José continuou:
«Eu sou José, o vosso irmão que vendestes para o Egito.
Mas agora não vos aflijais,
nem vos censureis por me terdes vendido para aqui,
porque foi para salvar as vossas vidas
que Deus me enviou adiante de vós».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 104 (105), 16-17.18-19.20-21
(R. 5a)

Refrão: Recordai as maravilhas do Senhor.
Ou: Aleluia.
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.
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.

ALELUIA

Mc 1, 15

Refrão: Aleluia

Repete-se

Está próximo o reino de Deus:
arrependei-vos e acreditai no Evangelho.

Refrão

QUINTA-FEIRA

EVANGELHO
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Mt 10, 7-15

«Recebestes de graça; dai de graça»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus Apóstolos:
«Ide e proclamai que está próximo o reino dos Céus.
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
sarai os leprosos, expulsai os demónios.
Recebestes de graça; dai de graça.
Não adquirais ouro, prata ou cobre,
para guardardes nas vossas bolsas;
nem alforge para o caminho,
nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado;
porque o trabalhador merece o seu sustento.
Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia,
procurai saber de alguém que seja digno
e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar.
Ao entrardes na casa, saudai-a,
e se for digna, desça a vossa paz sobre ela;
mas se não for digna, volte para vós a vossa paz.
Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras,
saí dessa casa ou dessa cidade
e sacudi o pó dos vossos pés.
Em verdade vos digo
que haverá mais tolerância, no dia do Juízo,
para a terra de Sodoma e Gomorra
do que para aquela cidade».
Palavra da salvação.
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Gn 46, 1-7.28-30

«Agora posso morrer, porque vi o teu rosto»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Israel pôs-se a caminho com todos os seus bens
e chegou a Bersabé, onde ofereceu sacrifícios
ao Deus de Isaac, seu pai.
Disse-lhe Deus numa visão noturna: «Jacob! Jacob!».
Ele respondeu: «Aqui estou».
Deus continuou:
«Eu sou Deus, o Deus de teu pai.
Não tenhas medo de descer ao Egito,
porque lá Eu farei de ti um grande povo.
Eu próprio descerei contigo ao Egito
e Eu próprio te farei regressar.
E será José que te há de fechar os olhos».
Jacob partiu de Bersabé.
Os filhos de Israel colocaram seu pai Jacob,
bem como seus próprios filhos e esposas,
nos carros que o faraó enviara para os transportar.
Levaram também consigo os rebanhos
e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã.
Seguiram então para o Egito
Jacob com todos os seus descendentes:
seus filhos e netos, suas filhas e netas.
Toda a sua descendência foi levada para o Egito.
Jacob enviou Judá à sua frente, ao encontro de José,
para que este viesse ter com ele a Géssen.
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Quando eles chegaram àquela região,
José mandou atrelar o seu carro
e partiu para Géssen ao encontro de Israel, seu pai.
Quando o viu diante de si, lançou-se-lhe ao pescoço
e abraçou-o, chorando longamente.
Israel disse a José:
«Agora posso morrer,
porque vi o teu rosto e tu ainda estás vivo».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 36 (37), 3-4.18-19.27-28.39-40
(R. 39a)

Refrão: A salvação dos justos vem do Senhor.
Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo.
Põe no Senhor as tuas delícias
e Ele satisfará os anseios do teu coração.
O Senhor conhece os dias dos bons
e a herança deles será eterna.
Não serão confundidos no tempo da adversidade
e nos dias da fome serão saciados.
Afasta-te do mal e pratica o bem
e permanecerás para sempre;
porque o Senhor ama a justiça
e não desampara os que Lhe são fiéis.
A salvação dos justos vem do Senhor,
Ele é o seu refúgio no tempo da tribulação.
O Senhor os ajuda e defende,
porque n’Ele procuraram refúgio.
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ALELUIA

Jo 16, 13a; 14, 26d

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Refrão
Mt 10, 16-23

«Não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos.
Portanto, sede prudentes como as serpentes
e simples como as pombas.
Tende cuidado com os homens:
hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas.
Por minha causa, sereis levados
à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações.
Quando vos entregarem,
não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer,
porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer;
porque não sereis vós a falar,
mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós.
O irmão entregará à morte o irmão
e o pai entregará o filho.
Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte.
E sereis odiados por todos por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra.
Em verdade vos digo:
não acabareis de percorrer as cidades de Israel,
antes de vir o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

Gn 49, 29-32; 50, 15-26a

«Deus há de ajudar-vos e vos fará sair desta terra»

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
Jacob deu aos seus filhos esta ordem:
«Eu vou reunir-me à minha gente.
Sepultai-me junto dos meus pais,
na gruta que está no campo de Efron, o hitita,
na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré,
na terra de Canaã,
o campo comprado por Abraão a Efron, o hitita,
como propriedade funerária.
Aí foram sepultados Abraão e sua mulher Sara;
aí foram sepultados Isaac e sua mulher Rebeca;
e foi lá também que eu sepultei Lia.
O campo e a gruta que está nele
foram comprados aos filhos de Het».
Quando Jacob acabou de dar aos filhos as suas instruções,
recolheu os pés sobre o leito.
Depois expirou e foi reunir-se aos seus.
Ao verem que seu pai tinha morrido,
os irmãos de José disseram entre si:
«E se José nos guardar rancor
e quiser que paguemos agora todo o mal que lhe fizemos?».
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Por isso mandaram dizer a José:
«Antes de morrer, teu pai deu-nos esta ordem:
‘Dizei a José da minha parte:
Peço-te que perdoes aos teus irmãos o seu crime e o seu pecado
e todo o mal que te fizeram’.
Também nós te pedimos que perdoes esse crime
aos servos do Deus de teu pai».
Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou.
Os irmãos foram pessoalmente prostrar-se a seus pés
e disseram-lhe:
«Estamos aqui como teus servos».
Mas José respondeu-lhes:
«Não temais. Estarei eu porventura no lugar de Deus?
Vós tivestes a intenção de me fazer mal,
mas Deus, nos seus desígnios, converteu-o em bem,
a fim de se realizar o que hoje sucede:
salvar a vida a um povo numeroso.
Portanto, não temais.
Eu vos sustentarei, bem como aos vossos filhos».
Assim os confortou e lhes falou ao coração.
José e a família de seu pai permaneceram no Egito
e José viveu até aos cento e dez anos.
Viu os filhos de Efraim até à terceira geração
e os filhos de Maquir, filho de Manassés,
que, ao nascerem, recebeu sobre os seus joelhos.
Por fim, José disse aos irmãos:
«Eu vou morrer, mas Deus há de ajudar-vos
e vos fará regressar deste país
à terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaac e Jacob».
E, obrigando-os sob juramento, disse aos filhos de Israel:
«Deus há de ajudar-vos;
então levareis daqui os meus ossos».
E José morreu aos cento e dez anos de idade.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 104 (105), 1-2.3-4.6-7
(R. cf. Sl 68 (69), 33)

Refrão: Humildes, procurai o Senhor.
Ou: Procurai, pobres, o Senhor
e encontrareis a vida.
Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome,
anunciai entre os povos as suas obras.
Cantai-Lhe salmos e hinos,
proclamai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome,
exulte o coração dos que procuram o Senhor.
Considerai o Senhor e o seu poder,
procurai sempre a sua face.
Descendentes de Abraão, seu servo,
filhos de Jacob, seu eleito,
Ele é o Senhor, o nosso Deus,
e as suas sentenças são lei em toda a terra.

ALELUIA

1Pd 4, 14

Refrão: Aleluia

Repete-se

Felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de Deus repousa sobre vós.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 10, 24-33

«Não temais os que matam o corpo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos:
«O discípulo não é superior ao mestre,
nem o servo é superior ao seu senhor.
Ao discípulo basta ser como o seu mestre
e ao servo ser como o seu senhor.
Se ao chefe da família chamaram Belzebu,
quanto mais aos da sua casa?
Não tenhais medo dos homens,
pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se,
nada há oculto que não venha a conhecer-se.
O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia;
e o que escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telhados.
Não temais os que matam o corpo,
mas não podem matar a alma.
Temei antes Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo.
Não se vendem dois passarinhos por uma moeda?
E nem um deles cairá por terra
sem consentimento do vosso Pai.
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Portanto, não temais:
valeis muito mais do que todos os passarinhos.
A todo aquele que se tiver declarado por Mim
diante dos homens
também Eu Me declararei por ele
diante do meu Pai que está nos Céus.
Mas àquele que Me negar diante dos homens,
também Eu o negarei
diante do meu Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

SEMANA XV
SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Ex 1, 8-14.22.

«Temos de tomar contra Israel medidas prudentes,
para que não aumente ainda mais»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
subiu ao trono do Egito um novo rei,
que não tinha conhecido José.
Ele disse ao seu povo:
«Vede como o povo de Israel
se tornou maior e mais forte do que nós.
Temos de tomar contra ele medidas prudentes,
para que não aumente ainda mais.
De contrário, em caso de guerra, juntar-se-ia aos nossos inimigos,
combateria contra nós
e acabaria por abandonar o país».
Colocaram então o povo de Israel sob as ordens de capatazes,
para o sujeitarem a trabalhos forçados,
e foi assim que ele construiu para o faraó
as cidades de armazenagem Pitom e Ramsés.
Mas quanto mais o oprimiam,
tanto mais o povo se multiplicava e crescia.
Por isso os egípcios, temendo os filhos de Israel,
sujeitaram-nos a duros trabalhos
e fizeram-lhes a vida amarga com tarefas pesadas:
preparação de barro e de tijolos,
toda a espécie de serviços agrícolas,
além das restantes tarefas a que os obrigavam duramente.
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E o faraó deu esta ordem ao seu povo:
«Deitai ao rio todos os filhos que nascerem aos hebreus;
mas deixai viver todas as filhas».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Sl 123 (124), 1-3.4-6.7-8 (R. 8a)

Refrão: A nossa proteção está no nome do Senhor.
Se o Senhor não estivesse connosco,
que o diga Israel,
se o Senhor não estivesse connosco,
os homens que se levantaram contra nós
ter-nos-iam devorado vivos,
no furor da sua ira.
As águas ter-nos-iam afogado,
a torrente teria passado sobre nós;
sobre nós teriam passado
as águas impetuosas.
Bendito seja o Senhor,
que não nos abandonou como presa dos seus dentes.
A nossa vida escapou como pássaro
do laço dos caçadores:
quebrou-se a armadilha
e nós ficámos livres.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
ALELUIA

Mt 5, 10

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da
justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 10, 34

__

11, 1

«Não vim trazer a paz, mas a espada».

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Não penseis que Eu vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada.
De facto, vim separar o filho de seu pai,
a filha de sua mãe, a nora da sua sogra,
de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim,
não é digno de Mim;
e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim,
não é digno de Mim.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não é digno de Mim.
Quem encontrar a sua vida há de perdê-la;
e quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la.
Quem vos recebe, a Mim recebe ;
e quem Me recebe, recebe Aquele que Me enviou.
Quem recebe um profeta por ele ser profeta,
receberá a recompensa de profeta;
e quem recebe um justo por ele ser justo,
receberá a recompensa de justo.
E se alguém der de beber,
nem que seja um copo de água fresca,
a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo,
em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa».
Depois de ter dado estas instruções aos seus doze discípulos,
Jesus partiu dali,
para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Ex 2, 1-15a

«Deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: ‘Salvei-o das águas’.
Quando Moisés já era homem, foi ter com os seus irmãos»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
um homem da família de Levi
tomou como esposa uma jovem da mesma tribo.
A mulher concebeu e deu à luz um filho
e, vendo como era belo, escondeu-o durante três meses.
Como não podia mantê-lo oculto por mais tempo,
arranjou uma cesta de papiro,
calafetou-a com betume e pez, meteu nela o menino
e colocou-a entre os juncos, à beira do rio,
enquanto a irmã dele ficava a certa distância,
para ver o que iria acontecer-lhe.
Ora a filha do faraó desceu ao rio para se banhar,
enquanto as suas donzelas passeavam ao longo da margem.
Então ela avistou a cesta no meio dos juncos
e mandou a uma serva que a fosse buscar.
Abriu-a e viu a criança: era um menino a chorar.
Teve pena dele e exclamou: «É um filho de hebreus».

TERÇA-FEIRA

A irmã dele disse à filha do faraó:
«Queres que eu vá procurar, entre as mulheres hebreias,
uma ama para criar este menino?».
«Vai!» – disse a filha do faraó.
E a jovem foi chamar a mãe da criança.
Disse-lhe a filha do faraó:
«Leva este menino, a fim de o criares para mim,
e eu própria te darei o teu salário».
Então a mulher levou a criança e amamentou-a.
Quando o menino cresceu, trouxe-o à filha do faraó,
que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés,
dizendo: «Salvei-o das águas».
Certo dia, quando Moisés já era homem,
foi ter com os seus irmãos
e viu como eram duros os trabalhos a que os sujeitavam.
Viu também um egípcio agredir um dos hebreus, seus irmãos.
Olhou para todos os lados e, não vendo ninguém,
matou o egípcio e escondeu-o na areia.
Ao voltar no dia seguinte,
estavam dois hebreus a lutar um contra o outro.
Disse então ao agressor:
«Porque bates no teu companheiro?».
Mas ele respondeu-lhe:
«Quem te fez nosso chefe ou nosso juiz?
Pretendes matar-me como fizeste ao egípcio?».
Moisés assustou-se, pensando consigo:
«Certamente o facto é conhecido».
O faraó ouviu falar do caso e procurava dar a morte a Moisés.
Então Moisés fugiu para longe
e foi refugiar-se na terra de Madiã.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 68 (69), 3.14.30-31.33-34
(R. cf. 33)

Refrão: Humildes, procurai o Senhor.
Ou: Procurai, pobres, o Senhor
e encontrareis a vida.
Atolei-me na lama do abismo
e não tenho onde apoiar-me.
Cheguei até ao fundo das águas
e as ondas me submergiram.
A Vós, Senhor, elevo a minha súplica,
no momento propício, meu Deus.
Pela vossa grande bondade, respondei-me,
em prova da vossa salvação.
Eu sou pobre e miserável:
defendei-me, ó Deus, com a vossa proteção.
Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em ação 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.

ALELUIA

cf. Sl 94 (95), 8ab

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Refrão
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TERÇA-FEIRA

EVANGELHO

Mt 11, 20-24

«O dia do Juízo será mais tolerável para Tiro e Sidónia do que para vós»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
começou Jesus a censurar duramente as cidades
em que se tinha realizado a maior parte dos seus milagres,
por não se terem arrependido:
«Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!
Porque se em Tiro e em Sidónia se tivessem realizado
os milagres que em vós se realizaram,
há muito teriam feito penitência,
vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza.
Mas Eu vos digo que no dia do Juízo
haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós.
E tu, Cafarnaum, serás exaltada até ao céu?
Até ao inferno é que descerás.
Porque se em Sodoma se tivessem realizado
os milagres que em ti se realizaram,
ela teria permanecido até hoje.
Mas Eu vos digo que no dia do Juízo
haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para ti».
Palavra da salvação.

336

SEMANA XV

Q U A RTA - F E I R A

LEITURA I

Ex 3, 1-6.9-12

«Apareceu-lhe o Anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés apascentava o rebanho de Jetro,
seu sogro, sacerdote de Madiã.
Ao levar o rebanho para além do deserto,
chegou ao monte de Deus, Horeb.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor
numa chama ardente, do meio de uma sarça.
Moisés olhou para a sarça, que estava a arder,
e viu que a sarça não se consumia.
Então disse Moisés: «Vou aproximar-me,
para ver tão assombroso espetáculo:
por que motivo não se consome a sarça?».
O Senhor viu que ele se aproximava para ver.
Então Deus chamou-o do meio da sarça:
«Moisés, Moisés!».
Ele respondeu: «Aqui estou!».
Continuou o Senhor:
«Não te aproximes.
Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar que pisas é terra sagrada».
E acrescentou: «Eu sou o Deus de teus pais,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob».
Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus.
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Disse-lhe o Senhor:
«O clamor dos filhos de Israel chegou até Mim;
vi também a violência com que os egípcios os oprimem.
Agora põe-te a caminho, que Eu vou enviar-te ao faraó,
para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel».
Moisés disse a Deus:
«Quem sou eu, para ir à presença do faraó
e tirar do Egito os filhos de Israel?».
Deus respondeu-lhe:
«Eu estarei contigo
e este é o sinal de que fui Eu que te enviei:
Quando tirares o povo do Egito,
adorareis a Deus neste monte».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 102 (103), 1-2.3-4.6-7
(R. 8a)

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.
O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.
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ALELUIA

cf. Mt 11, 25

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bendito, sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Refrão

EVANGELHO

Mt 11, 25-27

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo,
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar».
Palavra da salvação.

QUINTA-FEIRA
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Ex 3, 13-20

«Eu sou ‘Aquele que sou’.
O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés ouviu do meio da sarça a voz do Senhor
e disse-Lhe:
«Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes:
‘O Deus dos vossos pais enviou-me a vós’.
Mas se me perguntarem qual é o seu nome,
que hei de responder-lhes?».
Disse Deus a Moisés:
«Eu sou ‘Aquele que sou’».
E prosseguiu:
«Assim falarás aos filhos de Israel:
‘O que Se chama “Eu sou” enviou-me a vós’».
Deus disse ainda a Moisés:
«Assim falarás aos filhos de Israel:
‘O Senhor, Deus de vossos pais,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob,
enviou-me a vós.
Este é o meu nome para sempre,
assim Me invocareis de geração em geração’.
Vai reunir os anciãos de Israel e diz-lhes:
‘O Senhor, o Deus dos vossos pais,
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
apareceu-me e disse-me:
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“Eu vi claramente como vos tratam no Egito
e decidi libertar-vos da opressão do Egito
e levar-vos para a região dos cananeus, dos hititas,
dos amorreus, dos ferezeus, dos hevitas e dos jebuseus,
para uma terra onde corre leite e mel”.
Eles escutarão o teu apelo
e tu irás com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito
e dir-lhe-ás:
“O Senhor, Deus dos hebreus, apareceu-nos.
Permite que façamos uma viagem de três dias através do deserto,
para irmos oferecer um sacrifício ao Senhor nosso Deus”.
Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir senão à força.
Mas Eu estenderei a minha mão
e ferirei o Egito com toda a espécie de prodígios
que nele hei de realizar.
Depois deixar-vos-á partir».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 104 (105), 1 e 5.8-9.24-25.26-27
(R. 8a)

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.
Ou: Aleluia
Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome,
anunciai entre os povos as suas obras.
Recordai as maravilhas que Ele operou
e os seus prodígios e os oráculos da sua boca.
Ele recorda para sempre a sua aliança,
a palavra que empenhou para mil gerações,
o pacto que estabeleceu com Abraão,
o juramento que fez a Isaac.

QUINTA-FEIRA
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Deus multiplicou o seu povo
e tornou-o mais forte que seus inimigos.
Mudou-lhes o coração e odiaram o seu povo
e trataram com perfídia os seus servos.
Enviou então Moisés, seu servo,
e Aarão, seu escolhido,
que realizaram prodígios no meio deles
e milagres na terra de Cam.

ALELUIA

Mt 11, 28

Refrão: Aleluia

Repete-se

Vinde a Mim, todos vós que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.
Refrão

EVANGELHO

Mt 11, 28-30

«Sou manso e humilde de coração»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Ex 11, 10 – 12, 14

«Imolareis o cordeiro ao cair da tarde.
Ao ver o sangue, passarei adiante»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés e Aarão realizaram muitos prodígios diante do faraó.
Mas o Senhor permitiu que se endurecesse o coração do faraó
e ele não deixou partir do seu país os filhos de Israel.
Então o Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egito:
«Este mês será para vós o princípio dos meses;
fareis dele o primeiro mês do ano.
Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe:
‘No dia dez deste mês,
procure cada qual um cordeiro por família,
uma rês por cada casa.
Se a família for pequena demais para comer um cordeiro,
junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas,
tendo em conta o que cada um pode comer.
Tomareis um animal sem defeito,
macho e de um ano de idade.
Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito.
Deveis conservá-lo até ao dia catorze desse mês.
Então, toda a assembleia da comunidade de Israel
o imolará ao cair da tarde.

SEXTA-FEIRA

Recolherão depois o seu sangue,
que será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta
das casas em que o comerem.
E comerão a carne nessa mesma noite;
comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas.
Não comereis nada cru nem cozido em água,
mas tudo assado no fogo, com a cabeça, as pernas e as vísceras.
Não deixareis nada para a manhã seguinte;
mas se alguma coisa sobrar para o dia seguinte,
queimá-la-eis no fogo.
Quando o comerdes,
tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão.
Comereis a toda a pressa: é a Páscoa do Senhor.
Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito
e hei de ferir de morte, na terra do Egito,
todos os primogénitos, desde os homens até aos animais.
Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito,
Eu, o Senhor.
O sangue será para vós um sinal, nas casas em que estiverdes:
ao ver o sangue, passarei adiante
e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador,
quando Eu ferir a terra do Egito.
Esse dia será para vós uma data memorável,
que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor.
Festejá-lo-eis de geração em geração,
como instituição perpétua».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18
(R. 13)

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

ALELUIA

Jo 10, 27

Refrão: Aleluia

Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Refrão

SEXTA-FEIRA

EVANGELHO
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Mt 12, 1-8

«O Filho do homem é Senhor do sábado»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus passou através das searas em dia de sábado
e os discípulos, sentindo fome,
começaram a apanhar e a comer espigas.
Os fariseus viram e disseram a Jesus:
«Vê como os teus discípulos estão a fazer
o que não é permitido ao sábado».
Jesus respondeu-lhes:
«Não lestes o que fez David,
quando ele e os seus companheiros sentiram fome?
Entrou na casa de Deus
e comeu dos pães da proposição,
que não era permitido comer,
nem a ele nem aos seus companheiros,
mas somente aos sacerdotes.
Também não lestes na Lei
que, ao sábado, no templo,
os sacerdotes violam o repouso sabático
e ficam isentos de culpa?
Eu vos digo que está aqui alguém
que é maior que o templo.
Se soubésseis o que significa:
‘Eu quero misericórdia e não sacrifício’,
não condenaríeis os que não têm culpa.
Porque o Filho do homem é Senhor do sábado».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

Ex 12, 37-42

«A noite em que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucot:
eram cerca de seiscentas mil pessoas que iam a pé,
sem contar as crianças.
Seguia-os uma imensa multidão
e uma enorme quantidade de gado em rebanhos e manadas.
Da massa que tinham trazido do Egito cozeram pães ázimos,
pois a massa não tinha fermentado.
Expulsos do Egito sem qualquer demora,
nem sequer tinham podido preparar provisões.
A permanência dos filhos de Israel no Egito
durou quatrocentos e trinta anos.
E ao fim desses quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia,
as hostes do Senhor saíram da terra do Egito.
Foi uma noite de vigília para o Senhor,
quando Ele os fez sair da terra do Egito.
Será uma noite de vigília consagrada ao Senhor,
para todos os filhos de Israel, de geração em geração.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 135 (136), 1 e 23-24.10-12.13-15

Refrão: É eterna a sua bondade.
Ou:

Aleluia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom:
é eterna a sua bondade.
Lembrou-Se de nós, humilhados na desgraça:
é eterna a sua bondade.
E libertou-nos dos nossos inimigos:
é eterna a sua bondade.
Feriu os primogénitos do Egito:
é eterna a sua bondade.
Tirou Israel do meio deles:
é eterna a sua bondade.
Com mão forte e braço poderoso:
é eterna a sua bondade.
Dividiu em dois o Mar Vermelho:
é eterna a sua bondade.
E fez passar Israel pelo deserto:
é eterna a sua bondade.
Precipitou no Mar Vermelho o faraó e o seu exército:
é eterna a sua bondade.

ALELUIA

2Cor 5, 19

Refrão: Aleluia

Repete-se

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 12, 14-21

«Intimou-os que não descobrissem quem Ele era,
para se cumprir o que estava anunciado»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os fariseus reuniram conselho contra Jesus,
a fim de O fazerem desaparecer.
Mas Jesus, ao saber disso, retirou-Se dali.
Muitos O seguiram
e Ele curou-os a todos,
mas intimou-os que não descobrissem quem Ele era,
para se cumprir o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Eis o meu servo, a quem Eu escolhi,
o meu predileto, em quem se compraz a minha alma.
Sobre ele farei repousar o meu Espírito,
para que anuncie a justiça às nações.
Não discutirá nem clamará,
nem se fará ouvir a sua voz nas praças.
Não quebrará a cana já fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega,
enquanto não levar a justiça à vitória;
e as nações colocarão a esperança no seu nome».
Palavra da salvação.

SEMANA XVI
SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Ex 14, 5-18

«Os egípcios reconhecerão que Eu sou o Senhor,
quando Eu manifestar a minha glória, vencendo o faraó»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
quando anunciaram ao rei do Egito
que o povo israelita fugira,
mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo
e disseram:
«Que fizemos nós, deixando partir Israel,
que não mais nos servirá?».
O faraó mandou atrelar o carro
e tomou a sua gente consigo.
Prepararam seiscentos carros escolhidos e todos os carros doEgito
cada qual com os seus combatentes.
O Senhor permitiu
que se endurecesse o coração do faraó, rei do Egito,
o qual perseguiu os filhos de Israel,
que partiram de mão erguida.
Os egípcios perseguiram-nos,
– com os cavalos e carros do faraó,
com os seus cavaleiros e o seu exército –
e alcançaram-nos, quando eles estavam acampados junto ao mar,
junto de Piairot, em frente de Baalsefon.
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Quando o faraó se aproximava,
os filhos de Israel levantaram os olhos
e viram que os egípcios vinham atrás deles.
Cheios de pavor, os filhos de Israel clamaram ao Senhor
e disseram a Moisés:
«Foi por falta de túmulos no Egito
que nos trouxeste para morrermos no deserto?
Que nos fizeste, tirando-nos do Egito?
Não era isto que te dizíamos no Egito:
‘Deixa-nos servir em paz os egípcios;
mais vale servir os egípcios que morrer no deserto’?».
Então Moisés disse ao povo:
«Não temais. Permanecei firmes
e vereis a salvação que o Senhor nos dará neste dia,
pois aqueles egípcios que hoje vedes,
nunca mais os vereis.
O Senhor combaterá por vós
e vós nada tereis que fazer».
O Senhor disse a Moisés:
«Porque estás a bradar por Mim?
Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha.
E tu ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o,
para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto.
Entretanto vou permitir que se endureça o coração dos egípcios,
que hão de perseguir os filhos de Israel.
Manifestarei então a minha glória,
triunfando do faraó, de todo o seu exército,
dos seus carros e dos seus cavaleiros.
Os egípcios reconhecerão que Eu sou o Senhor,
quando Eu manifestar a minha glória,
vencendo o faraó, os seus carros e os seus cavaleiros».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Ex 15, 1-2.3-4.5-6
(R. 1b)

Refrão: Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória.
Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória:
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro.
O Senhor é a minha força e a minha proteção:
a Ele devo a minha liberdade.
Ele é o meu Deus: eu O exalto;
Ele é o Deus de meu pai: eu O glorifico.
O Senhor é um guerreiro, Omnipotente é o seu nome;
precipitou no mar os carros do Faraó e o seu exército.
Os seus melhores combatentes afogaram-se
no Mar Vermelho,
foram engolidos pelas ondas,
caíram como pedra no abismo.
A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força,
a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo.

ALELUIA

cf. Sl 94 (95), 8ab

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Refrão
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EVANGELHO

Mt 12, 38-42

«No dia do Juízo a rainha do Sul erguer-se-á com esta geração»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
alguns escribas e fariseus disseram a Jesus:
«Mestre, queremos ver um sinal da tua parte».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Esta geração perversa e infiel pretende um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado,
senão o sinal do profeta Jonas.
Assim como Jonas
esteve três dias e três noites no ventre da baleia,
assim o Filho do homem
estará três dias e três noites no seio da terra.
No dia do Juízo, os homens de Nínive
levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la,
porque fizeram penitência quando Jonas pregou;
e aqui está quem é maior do que Jonas.
No dia do Juízo, a rainha do Sul
erguer-se-á com esta geração e há de condená-la,
porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão;
e aqui está quem é maior do que Salomão».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Ex 14, 21 __ 15, 1

«Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés estendeu a mão sobre o mar
e o Senhor fustigou o mar, durante a noite,
com um forte vento de leste.
O mar secou e as águas dividiram-se.
Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto,
enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda.
Os egípcios foram atrás deles:
todos os cavalos do Faraó, os seus carros e cavaleiros
seguiram-nos pelo mar dentro.
Na vigília da manhã,
o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem
para o acampamento dos egípcios
e lançou nele a confusão.
Bloqueou as rodas dos carros,
que dificilmente se podiam mover.
Então os egípcios disseram:
«Fujamos dos israelitas,
que o Senhor combate por eles contra os egípcios».
O Senhor disse a Moisés:
«Estende a mão sobre o mar
e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios,
sobre os seus carros e os seus cavaleiros».
Moisés estendeu a mão sobre o mar
e, ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal,
quando os egípcios fugiam na sua direção.
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E o Senhor precipitou-os no meio do mar.
As águas refluíram
e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do Faraó,
que tinham entrado no mar, atrás dos filhos de Israel.
Nem um só escapou.
Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto,
enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda.
Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios
e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar.
Viu também o grande poder
que o Senhor exercera contra os egípcios,
e o povo temeu o Senhor,
acreditou n’Ele e em seu servo Moisés.
Então Moisés e os filhos de Israel
cantaram este hino em honra do Senhor:
«Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória,
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Ex 15, 8.9.10 e 12.13 e 27
(R. 1b)

Refrão: Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória.
Ao sopro da vossa ira amontoaram-se as águas
e as ondas formaram uma barreira,
rasgaram-se os abismos no meio do mar.
O inimigo dissera: «Hei de persegui-los,
hei de alcançá-los e repartir os seus despojos,
saciarei a minha alma destruindo-os à espada».
Mandastes o vento e o mar engoliu-os,
mergulharam como chumbo nas águas tumultuosas;
estendestes a vossa mão e logo os devorou a terra.
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Mas conduzistes com amor o povo que libertastes
e com o vosso poder o levastes à vossa morada santa,
à morada segura que fizestes, Senhor.

ALELUIA

Jo 14, 23

Refrão: Aleluia

Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra,
diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
Refrão

EVANGELHO

Mt 12, 46-50

«Apontando para os discípulos, disse:
Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
enquanto Jesus estava a falar à multidão,
chegaram sua Mãe e seus irmãos.
Ficaram do lado de fora e queriam falar-Lhe.
Alguém Lhe disse:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo».
Mas Jesus respondeu a quem O avisou:
«Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?».
E apontando para os discípulos, disse:
«Estes são a minha mãe e os meus irmãos:
todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».
Palavra da salvação.
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Q U A RTA - F E I R A

LEITURA I

Ex 16, 1-5.9-15

«Eu farei que chova para vós pão do céu»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim
e chegou ao deserto de Sin, entre Elim e o Sinai,
no dia quinze do segundo mês, após a saída do Egito.
Toda a comunidade dos filhos de Israel
começou a murmurar no deserto contra Moisés e Aarão.
Disseram-lhes os filhos de Israel:
«Antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne
e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto,
para deixar morrer à fome toda esta multidão».
Então o Senhor disse a Moisés:
«Vou fazer que chova para vós pão do céu.
O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia.
Vou assim pô-lo à prova,
para ver se segue ou não a minha lei.
No sexto dia deverão trazer para casa
o dobro do que apanham todos os dias».

QUARTA-FEIRA

Moisés disse a Aarão:
«Ordena a toda a comunidade dos filhos de Israel:
‘Apresentai-vos diante do Senhor,
pois Ele ouviu as vossas murmurações’».
Quando Aarão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel,
eles voltaram-se para o deserto
e a glória do Senhor apareceu numa nuvem.
Então o Senhor falou assim a Moisés:
«Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel.
Vai dizer-lhes:
‘Ao cair da noite comereis carne
e de manhã saciar-vos-eis de pão.
Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’».
Nessa tarde apareceram codornizes,
que cobriram o acampamento,
e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho
em volta do acampamento.
Quando essa camada de orvalho se evaporou,
apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa,
fina como a geada sobre a terra.
Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros:
«Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?»,
pois não sabiam o que era.
Disse-lhes então Moisés:
«É o pão que o Senhor vos dá em alimento».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 77 (78), 18-19.23-24.25-26.27.28
(R. 24b)

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do céu.
Tentaram a Deus em seus corações,
reclamando alimento segundo os seus apetites.
Murmuraram contra Deus e diziam:
«Poderá Deus pôr a mesa no deserto?».
Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu;
para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.
O homem comeu o pão dos fortes;
Deus mandou-lhes comida com abundância.
Fez soprar o vento leste
e dirigiu com o seu poder o vento sul.
Fez chover sobre eles carne como grãos de poeira,
aves tão numerosas como as areias do mar,
e caíram no meio do acampamento,
ao redor das suas tendas.

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

QUARTA-FEIRA

EVANGELHO
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Mt 13, 1-9

«Darão fruto cem por um»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele dia,
Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar.
Reuniu-se à sua volta tão grande multidão
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava na margem.
Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos:
«Saiu o semeador a semear.
Quando semeava,
caíram algumas sementes ao longo do caminho:
vieram as aves e comeram-nas.
Outras caíram em sítios pedregosos,
onde não havia muita terra,
e logo nasceram porque a terra era pouco profunda;
mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram,
por não terem raiz.
Outras caíram entre espinhos
e os espinhos cresceram e afogaram-nas.
Outras caíram em boa terra e deram fruto:
umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um.
Quem tem ouvidos, oiça».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Ex 19, 1-2.9-11.16-20

«O Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo»

Leitura do Livro do Êxodo
Três meses depois de terem saído da terra do Egito,
os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai.
Partindo de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai,
onde acamparam, em frente do monte.
O Senhor disse a Moisés:
«Eu virei ter contigo numa espessa nuvem,
para que o povo Me oiça falar contigo
e acredite em ti para sempre».
Depois Moisés comunicou ao Senhor o que o povo tinha dito.
O Senhor disse ainda a Moisés:
«Vai ter com o povo
e faz que ele se purifique hoje e amanhã.
Devem lavar as suas vestes
e estar preparados para depois de amanhã,
porque ao terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai,
à vista de todo o povo».
Ao amanhecer do terceiro dia,
houve trovões e relâmpagos;
uma espessa nuvem cobria o monte
e ouviu-se um fortíssimo som de trombeta.
No acampamento, todo o povo estremeceu.
Moisés fez que o povo saísse do acampamento
ao encontro de Deus
e ficaram no sopé do monte.
Todo o monte Sinai fumegava,
porque o Senhor descera sobre ele no meio do fogo.
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O fumo subia como de uma fornalha,
e todo o monte tremia violentamente.
O som da trombeta tornava-se cada vez mais forte:
Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão.
O Senhor desceu sobre o cimo do monte Sinai
e chamou Moisés ao cimo do monte.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Dn 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.
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.
ALELUIA

cf. Mt 11, 25

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Mt 13, 10-17

«A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«Porque lhes falas em parábolas?».
Jesus respondeu:
«Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não.
Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância;
mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.
É por isso que lhes falo em parábolas,
porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender.
Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz:
‘Ouvindo ouvireis, mas sem compreender;
olhando olhareis, mas sem ver.
Porque o coração deste povo tornou-se duro:
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos,
para não acontecer
que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos
e compreendendo com o coração,
se convertam e Eu os cure’.
Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem
e os vossos ouvidos porque ouvem!
Em verdade vos digo: muitos profetas e justos
desejaram ver o que vós vedes e não viram
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram».
Palavra da salvação.

SEXTA-FEIRA
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Ex 20, 1-17

«A lei foi dada por Moisés» (Jo 1,17)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Deus pronunciou todas estas palavras:
«Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão.
Não terás outros deuses diante de Mim.
Não farás para ti qualquer imagem esculpida,
nem figura do que existe lá no alto dos céus
ou cá em baixo na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não adorarás outros deuses nem lhes prestarás culto.
Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso:
castigo a ofensa dos pais nos filhos
até à terceira e quarta geração daqueles que Me ofendem;
mas uso de misericórdia até à milésima geração
para com aqueles que Me amam
e guardam os meus mandamentos.
Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus,
porque o Senhor não deixa sem castigo
aquele que invoca o seu nome em vão.
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Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares.
Durante seis dias trabalharás
e levarás a cabo todas as tuas tarefas.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho,
nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,
nem o teu servo nem a tua serva,
nem os teus animais domésticos,
nem o estrangeiro que vive na tua cidade.
Porque em seis dias
o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm;
mas no sétimo dia descansou.
Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado.
Honra pai e mãe,
a fim de prolongares os teus dias
na terra que o Senhor teu Deus te vai dar.
Não matarás.
Não cometerás adultério.
Não furtarás.
Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo;
não desejarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento,
nem coisa alguma que lhe pertença».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

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

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

ALELUIA

cf. Lc 8, 15

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Mt 13, 18-23

«Aquele que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Escutai o que significa a parábola do semeador:
Quando um homem ouve a palavra do reino
e não a compreende,
vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos
é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante,
e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra,
sucumbe logo.
Aquele que recebeu a semente entre espinhos
é o que ouve a palavra,
mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza
sufocam a palavra, que assim não dá fruto.
E aquele que recebeu a palavra em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende.
Esse dá fruto
e produz ora cem, ora sessenta, ora trinta por um».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

Ex 24, 3-8

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

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

Sl 49 (50), 1-2.5-6.14-15
(R. 14a)

Refrão: Oferece a Deus sacrifícios de louvor.
Falou o Senhor, Deus soberano,
e convocou a terra, do Oriente ao Ocidente.
De Sião, cheia de beleza, Deus refulgiu,
o nosso Deus vem e não Se calará.
«Reuni os meus fiéis,
que selaram a minha aliança com um sacrifício.
– Os céus proclamam a sua justiça,
o próprio Deus vem julgar. –
Oferece a Deus sacrifícios de louvor
e cumpre os votos feitos ao Altíssimo.
Invoca-Me no dia da tribulação:
Eu te livrarei e tu Me darás glória.

ALELUIA

Tg 1, 21bc

Refrão: Aleluia

Repete-se

Acolhei docilmente a palavra em vós plantada,
que pode salvar as vossas almas.
Refrão

SÁBADO

EVANGELHO
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Mt 13, 24-30

«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus disse às multidões mais esta parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se a um homem
que semeou boa semente no seu campo.
Enquanto todos dormiam, veio o inimigo,
semeou joio no meio do trigo e foi-se embora.
Quando o trigo cresceu e começou a espigar,
apareceu também o joio.
Os servos do dono da casa foram dizer-lhe:
‘Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Donde vem então o joio?’
Ele respondeu-lhes: ‘Foi um inimigo que fez isso’.
Disseram-lhe os servos:
‘Queres que vamos arrancar o joio?’
‘Não! __ disse ele __
não suceda que, ao arrancardes o joio,
arranqueis também o trigo.
Deixai-os crescer ambos até à ceifa
e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros:
Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar;
e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Ex 32, 15-24.30-34

«Este povo cometeu um grande pecado, fabricando um deus de ouro»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés desceu do monte Sinai,
trazendo na mão as duas tábuas da Lei,
escritas de ambos os lados, em uma e outra face.
As tábuas eram obra de Deus;
a escritura era letra de Deus gravada nas tábuas.
Josué ouviu a vozearia do povo e disse a Moisés:
«Há gritos de guerra no acampamento».
Moisés respondeu-lhe:
«Não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota;
o que eu oiço são vozes de gente a cantar».
Ao aproximar-se do acampamento,
viu o bezerro e as danças.
Então Moisés, inflamado em cólera,
arremessou as tábuas
e fê-las em pedaços no sopé do monte.

SEGUNDA-FEIRA

Pegou no bezerro que eles tinham fabricado,
queimou-o e triturou-o até o reduzir a pó;
espalhou-o na água e deu-a a beber aos filhos de Israel.
Moisés perguntou a Aarão:
«Que te fez este povo,
para o induzires a pecado tão grave?».
Aarão respondeu-lhe:
«Não se acenda a cólera do meu senhor.
Bem sabes como este povo é inclinado para o mal.
Foram eles que me disseram:
‘Faz-nos um deus que vá à nossa frente,
porque a esse Moisés,
o homem que nos fez sair da terra do Egito,
não sabemos o que lhe aconteceu’.
Então eu disse-lhes:
‘Quem tem ouro?’
Eles desfizeram-se do ouro que tinham e deram-mo.
Depois eu lancei-o ao fogo e saiu este bezerro».
No dia seguinte, Moisés disse ao povo:
«Vós cometestes um grande pecado.
Mas agora vou subir à presença do Senhor,
para ver se posso obter o perdão do vosso pecado».
Moisés voltou à presença do Senhor
e disse-Lhe:
«Este povo cometeu um grande pecado,
fabricando um deus de ouro.
Se quisésseis ainda perdoar-lhe este pecado...
Se não, peço que me risqueis do livro que escrevestes».
O Senhor respondeu a Moisés:
«Riscarei do meu livro aquele que pecou contra Mim.
Agora vai e conduz o povo para onde Eu te disse,
que o meu Anjo irá à tua frente.
Mas no dia em que Eu tiver de intervir,
castigarei o seu pecado».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 105 (106), 19-20.21-22.23
(R. 1a)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Ou: Aleluia.
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 Egito,
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.

ALELUIA

Tg 1, 18

Refrão: Aleluia

Repete-se

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade,
para sermos as primícias das suas criaturas.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 13, 31-35

«O grão de mostarda torna-se árvore,
de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus disse ainda à multidão a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se ao grão de mostarda
que um homem tomou e semeou no seu campo.
Sendo a menor de todas as sementes,
depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta
e torna-se árvore,
de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos».
Disse-lhes outra parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se ao fermento
que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha,
até ficar tudo levedado».
Tudo isto disse Jesus em parábolas,
e sem parábolas nada lhes dizia,
a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta,
que disse: «Abrirei a minha boca em parábolas,
proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28

«O Senhor falava com Moisés face a face»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés pegou na tenda
e armou-a fora do acampamento, a certa distância.
Chamava-lhe a ‘Tenda da Reunião’.
Quem desejasse consultar o Senhor
devia ir à Tenda da Reunião,
que estava fora do acampamento.
Sempre que Moisés se dirigia para a Tenda,
todo o povo se levantava;
cada um ficava à entrada da sua própria tenda
e seguia Moisés com o olhar
até ele entrar na Tenda da Reunião.
Quando Moisés entrava na Tenda,
a coluna de nuvem descia e ficava à entrada
e o Senhor falava com Moisés.
E quando o povo via a coluna de nuvem
deter-se à entrada da Tenda,
toda a gente se levantava
e se prostrava à porta da sua tenda.
O Senhor falava com Moisés face a face,
como quem fala com um amigo.
Por fim, Moisés regressava ao acampamento,
mas o seu jovem ajudante, Josué, filho de Nun,
não deixava o interior da Tenda.
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Moisés invocou o nome do Senhor.
O Senhor passou diante dele e exclamou:
«O Senhor, o Senhor
é um Deus clemente e compassivo,
lento para a ira e rico de misericórdia e fidelidade.
Mantém a sua misericórdia até à milésima geração,
perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
mas não deixa nada impune
e castiga a iniquidade dos pais nos filhos e nos netos,
até à terceira e quarta geração».
Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração.
Depois disse:
«Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos,
digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós.
É um povo de cerviz dura,
mas Vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades
e fareis de nós a vossa herança».
Moisés ficou ali com o Senhor
durante quarenta dias e quarenta noites, sem comer nem beber.
E escreveu nas tábuas as palavras da aliança:
os dez mandamentos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 102 (103), 6-7.8-9.10-11
(R. 8a)

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
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 ao céu,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.

ALELUIA

Refrão: Aleluia

Repete-se

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontra permanece para sempre.
Refrão

TERÇA-FEIRA

EVANGELHO

377

Mt 13, 36-43

«Como o joio é apanhado e queimado no fogo,
assim será no fim do mundo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus deixou a multidão e foi para casa.
Os discípulos aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe:
«Explica-nos a parábola do joio no campo».
Jesus respondeu:
«Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem
e o campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino,
o joio são os filhos do Maligno
e o inimigo que o semeou é o Diabo.
A ceifa é o fim do mundo
e os ceifeiros são os Anjos.
Como o joio é apanhado e queimado no fogo,
assim será no fim do mundo:
o Filho do homem enviará os seus Anjos,
que tirarão do seu reino todos os escandalosos
e todos os que praticam a iniquidade,
e hão de lançá-los na fornalha ardente;
aí haverá choro e ranger de dentes.
Então, os justos brilharão como o sol
no reino do seu Pai.
Quem tem ouvidos, oiça».
Palavra da salvação.
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Q U A RTA - F E I R A

LEITURA I

Ex 34, 29-35

«Viram que o rosto de Moisés irradiava luz
e temeram aproximar-se dele»

Leitura do Livro do Êxodo
Quando Moisés descia do monte Sinai,
trazendo nas mãos as duas tábuas da Lei,
não sabia que o seu rosto irradiava luz,
depois de se encontrar com o Senhor.
Aarão e todos os filhos de Israel, ao olharem para Moisés,
viram que o seu rosto irradiava luz
e temeram aproximar-se dele.
Então Moisés chamou-os.
Aarão e todos os chefes da comunidade aproximaram-se
e Moisés falou com eles.
Depois todos os filhos de Israel se aproximaram
e ele transmitiu-lhes todas as ordens
que tinha recebido do Senhor no monte Sinai.
Quando Moisés acabou de lhes falar,
cobriu o rosto com um véu.
Sempre que Moisés comparecia na presença do Senhor
para falar com Ele,
tirava o véu até sair de lá.
Então comunicava aos filhos de Israel as ordens que recebera.
Mas como os filhos de Israel
viam que o rosto de Moisés irradiava luz,
ele voltava a cobrir o rosto com o véu,
até voltar a entrar de novo na Tenda para falar com o Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 98 (99), 5.6.7.9
(R. cf. 9c)

Refrão: Vós sois santo, Senhor, nosso Deus.
Aclamai o Senhor, nosso Deus,
prostrai-vos a seus pés:
Ele é santo.
Moisés e Aarão estão entre os seus sacerdotes
e Samuel entre os que invocam o seu nome;
invocavam o Senhor e Ele os atendia.
Falava-lhes da coluna de nuvem;
eles observavam os seus mandamentos
e os preceitos que lhes dera.
Aclamai o Senhor, nosso Deus
e prostrai-vos diante da sua montanha santa:
é santo o Senhor, nosso Deus.

ALELUIA

Jo 15, 15b

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

Mt 13, 44-46

«Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«O reino dos Céus é semelhante
a um tesouro escondido num campo.
O homem que o encontrou tornou a escondê-lo
e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía
e comprou aquele campo.
O reino dos Céus é semelhante
a um negociante que procura pérolas preciosas.
Ao encontrar uma de grande valor,
foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Ex 40, 16-21.34-38

«A nuvem cobriu a Tenda da Reunião
e a glória do Senhor encheu o Tabernáculo»

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,
Moisés fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado.
No primeiro dia do primeiro mês do ano segundo,
foi erguido o Tabernáculo.
Moisés construiu assim o Tabernáculo:
assentou as bases, colocou as pranchas,
aplicou as travessas e levantou as colunas.
Depois estendeu a Tenda sobre o Tabernáculo
e pôs sobre ele a cobertura da Tenda,
conforme o Senhor lhe tinha ordenado.
Colocou as tábuas da Lei dentro da Arca;
pôs os varais na Arca e, sobre esta, o propiciatório.
Levou a Arca para dentro do Tabernáculo
e colocou o véu de proteção para encobrir a Arca da Lei,
conforme o Senhor lhe tinha ordenado.
Então a nuvem cobriu a Tenda da Reunião
e a glória do Senhor encheu o Tabernáculo.
Moisés não podia entrar na Tenda da Reunião,
porque a nuvem estava poisada sobre ela
e a glória do Senhor enchia o Tabernáculo.
Sempre que a nuvem se elevava acima do Tabernáculo,
os filhos de Israel levantavam o acampamento
para nova jornada.

382

SEMANA XVII

Mas se a nuvem não se elevava,
eles não se moviam enquanto ela não se elevasse de novo.
De dia repousava a nuvem do Senhor sobre o Tabernáculo
e de noite aparecia fogo sobre ele,
à vista de toda a casa de Israel,
em todas as suas jornadas.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 83 (84), 3.4.5-6a e 8b.11
(R. 2)

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

383

QUINTA-FEIRA

ALELUIA

cf. At 16, 14b

Refrão: Aleluia

Repete-se

Abri, Senhor, o nosso coração,
para recebermos a palavra do vosso Filho.

EVANGELHO

Refrão

Mt 13, 47-53

«Escolhem os bons para os cestos
e o que não presta deitam-no fora»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«O reino dos Céus é semelhante
a uma rede que, lançada ao mar,
apanha toda a espécie de peixes.
Logo que se enche, puxam-na para a praia
e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos
e o que não presta deitam-no fora.
Assim será no fim do mundo:
os Anjos sairão a separar os maus do meio dos justos
e a lançá-los na fornalha ardente.
Aí haverá choro e ranger de dentes.
Entendestes tudo isto?».
Eles responderam-Lhe: «Entendemos».
Disse-lhes então Jesus:
«Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos Céus
é semelhante a um pai de família
que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas».
Quando acabou de proferir estas parábolas,
Jesus continuou o seu caminho.
Palavra da salvação.
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37

«As solenidades do Senhor, as assembleias sagradas
para as quais convocareis os filhos de Israel»

Leitura do Livro do Levítico
O Senhor falou a Moisés, dizendo:
«São estas as solenidades do Senhor,
as assembleias sagradas, para as quais, no tempo devido,
convocareis os filhos de Israel:
No dia catorze do primeiro mês, ao entardecer,
é a Páscoa do Senhor;
e no dia quinze desse mês,
é a Festa dos Pães Ázimos em honra do Senhor.
Durante sete dias comereis pães ázimos.
No primeiro dia reunireis uma assembleia sagrada:
não fareis qualquer trabalho servil.
Durante sete dias
apresentareis ao Senhor oferendas passadas pelo fogo.
No sétimo dia reunireis uma assembleia sagrada:
Não fareis qualquer trabalho servil».
O Senhor falou ainda a Moisés, dizendo:
«Fala aos filhos de Israel e diz-lhes:
‘Quando tiverdes entrado na terra que vos darei
e aí ceifardes as searas,
levareis ao sacerdote um molho de espigas,
como primícias da vossa colheita.
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O sacerdote oferecê-lo-á ao Senhor com o gesto da apresentação,
para que Ele vos seja favorável.
Esta apresentação será feita no dia a seguir ao sábado.
A partir do dia a seguir ao sábado,
em que tiverdes trazido o molho de espigas
para a apresentação,
contareis sete semanas completas.
Até ao dia a seguir ao sétimo sábado,
contareis cinquenta dias
e apresentareis ao Senhor uma oferenda da nova colheita.
No dia dez do sétimo mês, é o dia das Expiações.
Reunireis uma assembleia sagrada:
fareis penitência
e apresentareis ao Senhor oferendas passadas pelo fogo.
A partir do dia quinze deste sétimo mês, durante sete dias,
é a Festa das Tendas em honra do Senhor.
No primeiro dia reunireis uma assembleia sagrada:
não fareis qualquer trabalho servil.
Durante sete dias,
apresentareis ao Senhor oferendas passadas pelo fogo.
No oitavo dia reunireis uma assembleia sagrada:
apresentareis ao Senhor oferendas passadas pelo fogo.
É o dia da última assembleia:
não fareis qualquer trabalho servil.
São estas as solenidades do Senhor,
nas quais reunireis assembleias sagradas,
para oferecer ao Senhor oferendas passadas pelo fogo,
holocaustos, oblações, sacrifícios e libações,
segundo o ritual próprio de cada dia’».
Palavra do Senhor.
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Sl 80 (81), 2-4.5-6ab.10-11ab
(R. 2a)

Refrão: Alegrai-vos em Deus, que é o nosso auxílio.
Ou: Aclamai a Deus, nossa força.
Aclamai a Deus, nossa força,
aplaudi ao Deus de Jacob.
Fazei ressoar a trombeta na lua nova
e na lua cheia, dia da nossa festa.
É uma obrigação para Israel,
é um preceito do Deus de Jacob,
lei que Ele impôs a José,
quando saiu da terra do Egito.
«Não terás contigo um deus alheio,
nem adorarás divindades estranhas.
Eu, o Senhor, sou o teu Deus,
que te fiz sair da terra do Egito».

ALELUIA

1Pd 1, 25

Refrão: Aleluia

Repete-se

A palavra do Senhor permanece eternamente.
Refrão
Esta é a palavra que vos foi anunciada.
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EVANGELHO
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Mt 13, 54-58

«Não é Ele o filho do carpinteiro?
Donde Lhe vem tudo isto?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi à sua terra
e começou a ensinar os que estavam na sinagoga,
de tal modo que ficavam admirados e diziam:
«De onde Lhe vem esta sabedoria
e este poder de fazer milagres?
Não é Ele o filho do carpinteiro?
A sua Mãe não se chama Maria
e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
E as suas irmãs não vivem entre nós?
De onde Lhe vem tudo isto?».
E estavam escandalizados com Ele.
Mas Jesus disse-lhes:
«Um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa».
E por causa da falta de fé daquela gente,
Jesus não fez ali muitos milagres.
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

Lv 25, 1.8-17

«No ano do jubileu, cada um tornará a possuir a sua propriedade»

Leitura do Livro do Levítico
O Senhor falou a Moisés, dizendo:
«Contareis sete semanas de anos,
isto, é, sete vezes sete anos;
de maneira que, durante esse período de tempo,
serão quarenta e nove anos.
No dia dez do sétimo mês,
mandarás fazer uma proclamação ao som da trombeta.
É o dia das Expiações:
tocareis a trombeta por toda a vossa terra.
De cinquenta em cinquenta anos promulgareis um ano santo
e proclamareis no país a liberdade de todos os habitantes da terra.
Será para vós um jubileu:
cada um tornará a possuir a sua propriedade
e cada um voltará à sua família.
O quinquagésimo ano será para vós um ano jubilar:
não semeareis,
nem ceifareis as espigas que tiverem nascido espontaneamente,
nem vindimareis as vinhas não podadas.
É um jubileu, que será para vós sagrado:
comereis do que os campos forem produzindo.
Nesse ano jubilar,
cada um tornará a possuir a sua propriedade.
Se venderes alguma coisa ao teu próximo,
ou se lhe comprares alguma coisa,
nenhum de vós prejudique o seu irmão.
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Comprarás ao teu próximo,
tendo em conta o número de anos depois do jubileu;
e ele te venderá segundo o número de anos de colheita.
Quanto maior for o número de anos, maior será o preço;
quanto menor for o número de anos, menor será o preço,
pois o que ele te vende é um certo número de colheitas.
Nenhum de vós prejudique o seu próximo.
Temerás o teu Deus,
porque Eu sou o Senhor, vosso Deus».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Sl 66 (67), 2-3.5.7-8
(R. cf.4)

Refrão: Louvado sejais, Senhor,
pelos povos de toda a terra.
Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.
Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.
A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.
ALELUIA

Mt 5, 10

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da
justiça,
Refrão
porque deles é o reino dos Céus.
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EVANGELHO

Mt 14, 1-12

«Herodes mandou decapitar João na cadeia
e os seus discípulos foram dar a notícia a Jesus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus
e disse aos seus familiares:
«Esse homem é João Batista que ressuscitou dos mortos.
Por isso é que nele se exercem tais poderes miraculosos».
De facto, Herodes tinha mandado prender João
e algemá-lo no cárcere,
por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe.
Porque João dizia constantemente a Herodes:
«Não te é permitido tê-la por mulher».
E embora quisesse dar-Lhe a morte,
tinha receio da multidão,
que o considerava como profeta.
Ocorreu entretanto o aniversário de Herodes
e a filha de Herodíades dançou diante dos convidados.
Agradou de tal maneira a Herodes,
que este lhe prometeu com juramento
dar-lhe o que ela pedisse.
Instigada pela mãe, ela respondeu:
«Dá-me agora mesmo num prato a cabeça de João Batista».
O rei ficou consternado,
mas por causa do juramento e dos convidados,
ordenou que lha dessem
e mandou decapitar João no cárcere.
A cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem,
que a levou a sua mãe.
Os discípulos de João vieram buscar o seu cadáver
e deram-lhe sepultura.
Depois foram dar a notícia a Jesus.
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Nm 11, 4b-15

«Não posso sozinho ter o encargo de todo este povo»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
disseram os filhos de Israel:
«Quem nos dará carne para comer?
Temos saudades do peixe que no Egito comíamos de graça
e dos pepinos, melões, bolbos, cebolas e alhos.
Agora temos a garganta seca; falta-nos tudo.
Não vemos senão o maná».
– O maná era como a semente do coentro
e tinha o aspeto da goma-resina.
O povo dispersava-se para o apanhar;
depois passava-o pelo moinho ou pisava-o no almofariz;
por fim cozia-o na panela e fazia bolos.
Tinha o sabor dos bolos de azeite.
Quando, à noite, o orvalho caía sobre o acampamento,
caía também o maná. –
Moisés ouviu chorar o povo, agrupado por famílias,
cada qual à entrada da sua tenda.
A ira do Senhor inflamou-se fortemente
e Moisés sentiu um grande desgosto.
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Dirigiu-se então ao Senhor, dizendo:
«Porque tratais mal o vosso servo
e não encontrei graça a vossos olhos?
Porque me destes o encargo de todo este povo?
Porventura fui eu que concebi este povo?
Fui eu que o dei à luz, para que me digais:
‘Toma este povo nos braços, como a ama leva a criança ao colo,
e leva-o para a terra que Eu jurei dar a seus pais’?
Onde poderei encontrar carne para dar a todo este povo,
que vem chorar para junto de mim, dizendo:
‘Dá-nos carne para comer’?
Não posso sozinho ter o encargo de todo este povo:
é excessivamente pesado para mim.
Se quereis tratar-me desta forma, dai-me antes a morte.
Se encontrei graça a vossos olhos,
que eu não veja mais esta desventura!».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 80 (81), 12-13.14-15.16-17
(R. 2a)

Refrão: Alegrai-vos em Deus, que é o nosso auxílio.
Ou: Aclamai a Deus, nossa força.
O meu povo não ouviu a minha voz,
Israel não Me quis obedecer.
Por isso os entreguei à dureza do seu coração
e eles seguiram os seus caprichos.
Ah, se o meu povo Me escutasse,
se Israel seguisse os meus caminhos,
num instante esmagaria os seus inimigos,
deixaria cair a mão sobre os seus adversários.
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Os inimigos do Senhor obedeceriam ao meu povo,
tal seria para sempre o seu destino.
Alimentaria o meu povo com a flor da farinha
e saciá-lo-ia com o mel dos rochedos.

ALELUIA

Mt 4, 4b

Refrão: Aleluia

Repete-se

Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Refrão
No ano A, quando o Evangelho seguinte foi lido no dia anterior (Domingo
XVIII) lê-se hoje Mt 14, 22-36, indicado para o dia imediato: p. 397

EVANGELHO

Mt 14, 13-21

«Ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção.
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos
e os discípulos deram-nos à multidão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto,
retirou-Se num barco para um local deserto e afastado.
Mas logo que as multidões o souberam,
deixando as suas cidades, seguiram-n’O por terra.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão
e, cheio de compaixão, curou os seus doentes.
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus
e disseram-Lhe:
«Este local é deserto e a hora avançada.
Manda embora toda esta gente,
para que vá às aldeias comprar alimento».
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Mas Jesus respondeu-lhes:
«Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de comer».
Disseram-Lhe eles:
«Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes».
Disse Jesus: «Trazei-mos cá».
Ordenou então à multidão que se sentasse na relva.
Tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção.
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos
e os discípulos deram-nos à multidão.
Todos comeram e ficaram saciados.
E, dos pedaços que sobraram, encheram doze cestos.
Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens,
sem contar mulheres e crianças.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Nm 12, 1-13

«Não procedo com Moisés como com qualquer outro profeta.
Como ousastes censurá-lo?»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
Maria e Aarão censuraram Moisés,
por causa da mulher etíope que ele tomara como esposa.
Eles disseram-lhe:
«Foi somente a Moisés que o Senhor falou?
Não nos falou também a nós?».
E o Senhor ouviu.
Moisés era homem muito humilde,
mais humilde que todos os homens sobre a face da terra.
Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Aarão e a Maria:
«Vinde, todos três, à Tenda da Reunião».
E os três puseram-se a caminho.
O Senhor desceu numa coluna de nuvem
e ficou à entrada da Tenda.
Chamou Aarão e Maria e eles aproximaram-se.
Disse-lhes o Senhor:
«Escutai bem as minhas palavras:
Se há entre vós algum profeta,
revelo-me a ele numa visão, ou falo com ele em sonhos.
Mas não procedo assim com o meu servo Moisés:
ele é o homem de confiança em toda a minha casa.
Eu falo com ele face a face,
em visão direta e não por enigmas;
ele vê a imagem do Senhor.
Porque ousastes censurar o meu servo Moisés?».
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A ira do Senhor inflamou-se contra eles
e o Senhor retirou-Se,
enquanto a nuvem se afastava da Tenda.
Maria cobriu-se de lepra, branca como a neve.
Aarão voltou-se para ela e viu que estava leprosa.
Aarão disse a Moisés:
«Por piedade, meu senhor!
Não deixes cair sobre nós a culpa do pecado
que tivemos a loucura de cometer.
Que ela não fique semelhante à criança que nasce morta,
com o corpo meio corroído, ao sair do ventre materno!»
Então Moisés clamou ao Senhor:
«Por piedade, Senhor Deus, curai-a».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 50 (51), 3-4.5-6a.6bc-7.12-13
(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.
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Assim é justa a vossa sentença
e reto o vosso julgamento.
Porque eu nasci na culpa
e minha mãe concebeu-me em pecado.
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.

ALELUIA

Jo 1, 49b

Refrão: Aleluia

Repete-se

Mestre, Vós sois o Filho de Deus,
Vós sois o Rei de Israel.
Refrão
Em vez deste Evangelho, pode ler-se Mt 15, 1-2.10-14, como vem logo a seguir, especialmente no ano A, quando foi lido no dia anterior.

EVANGELHO

Mt 14, 22-36

«Manda-me ir ter contigo sobre as águas»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Depois de ter saciado a fome à multidão,
Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco
e a esperá-l’O na outra margem,
enquanto Ele despedia a multidão.
Logo que a despediu,
subiu a um monte, para orar a sós.
Ao cair da tarde, estava ali sozinho.
O barco ia já no meio do mar,
açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário.

398

SEMANA XVIII

Na quarta vigília da noite,
Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar.
Os discípulos, vendo-O a caminhar sobre o mar,
assustaram-se, pensando que fosse um fantasma.
E gritaram cheios de medo.
Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo:
«Tende confiança. Sou Eu. Não temais».
Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo sobre as águas».
«Vem!» __ disse Jesus.
Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas,
para ir ter com Jesus.
Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se,
gritou: «Salva-me, Senhor!».
Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o.
Depois disse-lhe:
«Homem de pouca fé, porque duvidaste?».
Logo que subiram para o barco, o vento amainou.
Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus
e disseram-Lhe:
«Tu és verdadeiramente o Filho de Deus».
Depois fizeram a travessia
e vieram para terra em Genesaré.
Os homens do lugar reconheceram Jesus
e mandaram avisar toda aquela região.
Trouxeram-Lhe todos os doentes
e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto.
E quantos lhe tocaram foram completamente curados.
Palavra da salvação.
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Outro Evangelho à escolha, conforme atrás foi indicado:

EVANGELHO

Mt 15, 1-2.10-14

«Toda a planta que não foi plantada por meu Pai celeste
será arrancada»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e escribas,
vindos de Jerusalém,
e perguntaram-Lhe:
«Porque desobedecem os teus discípulos à tradição dos antigos
e não lavam as mãos antes de comer?».
Jesus chamou a multidão para junto de Si e disse-lhes:
«Ouvi-Me e procurai compreender:
Não é o que entra na boca que torna o homem impuro.
O que sai da boca é que o torna impuro».
Então os discípulos aproximaram-se e disseram-Lhe:
«Sabes que os fariseus ficaram ofendidos
ao ouvirem as tuas palavras?».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Toda a planta que não foi plantada por meu Pai
será arrancada.
Deixai-os. São cegos a guiarem cegos.
E se um cego guia outro cego,
acabam por cair ambos numa cova».
Palavra da salvação.
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Q U A RTA - F E I R A

LEITURA I

Nm 13, 1-2.25 – 14, 1.26-29.34-35

«Desprezaram a terra de delícias» (Sl 105, 24)

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
o Senhor disse a Moisés, no deserto de Parã:
«Manda alguns homens observar a terra de Canaã,
que Eu vou dar aos filhos de Israel.
Envia um homem por cada uma das vossas tribos paternas
e todos sejam dos principais entre eles».
Passados quarenta dias, os homens regressaram,
depois de terem observado a terra.
Vieram ter com Moisés, Aarão
e toda a comunidade dos filhos de Israel,
ao deserto de Parã, em Cades.
Fizeram-lhes então o seu relato, a eles e a toda a comunidade,
e mostraram-lhes os frutos da terra.
Eis o que eles contaram:
«Entrámos no país ao qual nos enviaste;
é de facto uma terra onde corre leite e mel
e aqui estão os seus frutos.
Mas o povo que o habita é poderoso,
as cidades são muito grandes e fortificadas
e até lá vimos descendentes de Anac.
Os amalecitas ocupam a região do Negueb;
os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na serra;
e os cananeus habitam junto ao mar e à beira do Jordão».
Caleb procurou acalmar o povo,
que começava a sublevar-se contra Moisés, e disse:

QUARTA-FEIRA

«Subamos e conquistemos aquele país,
porque certamente sairemos vencedores».
Mas os homens que tinham ido com ele disseram:
«Não podemos avançar contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós».
E começaram a dizer mal da terra que tinham ido observar,
dizendo aos filhos de Israel:
«A terra que fomos observar
é um país que devora os seus habitantes
e toda a gente que ali vimos são homens de grande estatura.
Vimos lá os gigantes
__
os filhos de Anac, descendentes de gigantes __ .
Ao seu lado nós parecíamos gafanhotos
e era assim que eles também nos olhavam».
Então toda a comunidade de Israel
levantou a voz em altos brados
e o povo passou aquela noite a chorar.
O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo:
«Até quando esta comunidade perversa
continuará a murmurar contra Mim?
Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel contra Mim.
Vai dizer-lhes:
‘Por minha vida __ oráculo do Senhor __
Eu vos tratarei segundo as próprias palavras
que pronunciastes aos meus ouvidos.
Neste deserto cairão os cadáveres
de todos vós que fostes recenseados de vinte anos para cima
e murmurastes contra Mim.
Vós observastes aquela terra durante quarenta dias.
A cada dia corresponderá um ano.
Pois bem:
durante quarenta anos suportareis o peso das vossas faltas
e sabereis quanto custa provocar a minha indignação.
Fui Eu, o Senhor, que falei.
É assim que tratarei esta comunidade perversa,
que se amotinou contra Mim.
Serão consumidos neste deserto e nele morrerão’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 105 (106), 6-7a.13-14.21-22.23
(R. 4a)

Refrão: Lembrai-Vos de nós, Senhor,
por amor do vosso povo.
Ou:

Aleluia.
Pecámos como os nossos pais,
fizemos o mal e praticámos a iniquidade.
Nossos pais na terra do Egito
não entenderam os vossos prodígios.
Depressa esqueceram os seus feitos grandiosos
e não confiaram nos seus desígnios.
E entregaram-se à orgia no deserto
e tentaram a Deus no descampado.
Esqueceram a Deus que os salvara,
que realizara prodígios no Egito,
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 não os destruir.

ALELUIA

Lc 7, 16

Refrão: Aleluia

Repete-se

Apareceu entre nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.

Refrão
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EVANGELHO

Mt 15, 21-28

«Mulher, é grande a tua fé»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores,
começou a gritar:
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim.
Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio».
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra.
Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe:
«Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós».
Jesus respondeu:
«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel».
Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo:
«Socorre-me, Senhor».
Ele respondeu:
«Não é justo que se tome o pão dos filhos
para o lançar aos cachorrinhos».
Mas ela insistiu:
«É verdade, Senhor;
mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus donos».
Então Jesus respondeu-lhe:
«Mulher, é grande a tua fé.
Faça-se como desejas».
E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada.
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Nm 20, 1-13

«As águas brotaram em abundância»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
toda a comunidade dos filhos de Israel
chegou ao deserto de Sin no primeiro mês.
O povo acampou em Cades,
onde Maria morreu e foi sepultada.
Como não havia água para a comunidade,
amotinaram-se contra Moisés e Aarão.
O povo questionava com Moisés, dizendo:
«Mais valia termos morrido,
quando os nossos irmãos pereceram na presença do Senhor.
Porque trouxestes a assembleia do Senhor a este deserto?
Para aqui morrermos, nós e os nossos gados?
Porque nos fizestes sair do Egito
e nos trouxestes a este péssimo lugar,
onde não se pode semear,
onde não há figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras,
nem água para beber?».
Moisés e Aarão afastaram-se da assembleia,
dirigiram-se para a entrada da Tenda da Reunião
e prostraram-se de rosto em terra.
Apareceu-lhes então a glória do Senhor
e o Senhor falou a Moisés, dizendo:
«Toma a vara e reúne a comunidade,
juntamente com teu irmão Aarão.

QUINTA-FEIRA
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Depois, à vista deles, ordenarás àquele rochedo
e ele deixará correr as suas águas.
Farás sair para eles água do rochedo
e darás de beber à comunidade e aos seus gados».
Moisés tomou a vara da presença do Senhor,
como Ele lhe tinha ordenado.
Depois Moisés e Aarão
reuniram a assembleia em frente do rochedo
e Moisés disse-lhes:
«Escutai, rebeldes.
Poderemos nós fazer brotar água deste rochedo?».
Moisés ergueu a mão e bateu duas vezes com a vara no rochedo.
Então as águas brotaram em abundância
e bebeu toda a comunidade, bem como os seus gados.
O Senhor disse a Moisés e a Aarão:
«Porque não acreditastes em Mim
para manifestardes a minha santidade
diante dos filhos de Israel,
não introduzireis este povo na terra que Eu lhe vou dar».
Estas são as águas de Meriba,
onde os filhos de Israel se opuseram ao Senhor
e Ele lhes manifestou a sua santidade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

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 demos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9
(R. cf. 8ab)
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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».

ALELUIA

Mt 16, 18

Refrão: Aleluia

Repete-se

Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Refrão

EVANGELHO

Mt 16, 13-23

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam:
«Uns dizem que é João Batista,
outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».

QUINTA-FEIRA

Jesus perguntou:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Então, Jesus ordenou aos discípulos
que não dissessem a ninguém
que Ele era o Messias.
E começou a explicar aos seus discípulos
que tinha de ir a Jerusalém
e sofrer muito da parte dos anciãos,
dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas;
que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro, tomando-O à parte,
começou a contestá-l’O, dizendo:
«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há de acontecer!».
Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe:
«Vai-te daqui, Satanás.
Tu és para mim uma ocasião de escândalo,
pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens».
Palavra da salvação.
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S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Dt 4, 32-40

«Ele amou os teus pais
e depois deles escolheu a sua descendência»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Interroga os tempos antigos que te precederam,
desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra.
Dum extremo ao outro dos céus,
sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa?
Ouviu-se porventura palavra semelhante?
Que povo escutou como tu
a voz de Deus a falar do meio do fogo
e continuou a viver?
Qual foi o deus que formou para si
uma nação no meio de outra nação,
por meio de provas, sinais, prodígios e combates,
com mão forte e braço estendido,
juntamente com tremendas maravilhas,
como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito,
diante dos vossos olhos?
Foi a ti que Ele mostrou estes factos,
para reconheceres que o Senhor é Deus
e não há outro fora d’Ele.
Do céu fez ouvir a sua voz para te ensinar;
na terra mostrou-te o seu grande fogo
e do meio do fogo ouviste as suas palavras.
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E porque Ele amava os teus pais
e depois deles escolheu a sua descendência,
fez-te sair do Egito pela sua presença e pelo seu poder,
despojando à tua frente nações maiores e mais fortes do que tu,
para te introduzir na sua terra e conceder-ta como herança,
como hoje se verifica.
Considera hoje e medita em teu coração
que o Senhor é o único Deus,
no alto dos céus e cá em baixo na terra,
e não há outro.
Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos,
que hoje te prescrevo,
para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti,
e tenhas longa vida
na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 76 (77), 12-13.14-15.16 e 21
(R. 12a)

Refrão: Recordarei as maravilhas do Senhor.
Recordarei os feitos gloriosos do Senhor,
quero recordar os antigos prodígios.
Quero lembrar todas as vossas façanhas
e meditar nas vossas obras.
Meu Deus, santos são os vossos caminhos.
Que divindade tão grande como o Senhor?
Vós sois o Deus que realiza maravilhas,
que manifestou entre as nações o seu poder.
Resgatastes o vosso povo com o vosso braço,
os filhos de Jacob e de José.
Conduzistes o vosso povo como um rebanho,
pela mão de Moisés e Aarão.
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ALELUIA

Mt 5, 10

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da
justiça,
Refrão
porque deles é o reino dos Céus.

EVANGELHO

Mt 16, 24-28

«Que poderá dar o homem em troca da sua vida?»

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

Dt 6, 4-13

«Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Escuta, Israel:
o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo
ficarão gravadas no teu coração.
Hás de recomendá-las a teus filhos e delas falarás,
quer estando sentado em casa quer andando pelos caminhos,
quando te deitas e quando te levantas.
Hás de atá-las ao braço como um sinal,
prendê-las na fronte diante dos teus olhos
e gravá-las nos umbrais da tua casa e nas portas da tua cidade.
Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra
que a teus pais Abraão, Isaac e Jacob, jurou dar-te,
terás grandes e belas cidades que tu não construíste,
casas repletas de toda a espécie de bens que tu não acumulaste,
cisternas abertas que tu não escavaste,
vinhas e olivais que tu não plantaste.
Quando tiveres comido até à saciedade,
não te esqueças do Senhor,
que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão.
Só ao Senhor teu Deus deves temer,
só a Ele servir e só pelo seu nome jurar».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 17 (18), 2-3.7.47 e 51ab
(R. 2)

Refrão: Eu Vos amo, Senhor:
Vós sois a minha força.
Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador,
meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protetor, minha defesa e meu salvador.
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.
Viva o Senhor, bendito seja o meu protetor;
exaltado seja Deus, meu Salvador.
O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias
e usa de bondade para com o seu Ungido.

ALELUIA

cf. 2Tm 1, 10

Refrão: Aleluia

Repete-se

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

SÁBADO

EVANGELHO
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Mt 17, 14-20

«Se tiverdes fé, nada vos será impossível»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um homem,
que se ajoelhou diante d’Ele e Lhe disse:
«Senhor, tem compaixão do meu filho,
porque é epilético e sofre muito;
cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água.
Apresentei-o aos teus discípulos,
mas eles não puderam curá-lo».
Jesus respondeu:
«Oh geração incrédula e perversa!
Até quando estarei convosco?
Até quando terei de vos suportar?
Trazei-mo aqui».
Jesus ameaçou o demónio,
que saiu do menino
e este ficou curado a partir daquele momento.
Então os discípulos aproximaram-se de Jesus
e perguntaram-Lhe em particular:
«Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo?».
Jesus respondeu-lhes:
«Por causa da vossa pouca fé.
Em verdade vos digo:
se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda,
direis a este monte: ‘Muda-te daqui para acolá’,
e ele há de mudar-se.
E nada vos será impossível».
Palavra da salvação.

SEMANA XIX

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I

Dt 10, 12-22

«Circuncidai o vosso coração.
Amai o estrangeiro, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés falou ao povo, dizendo:
«Agora, Israel, que te pede o Senhor, teu Deus?
Que temas o Senhor, teu Deus,
e O sigas em todos os seus caminhos;
que ames e sirvas o Senhor, teu Deus,
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
observando os mandamentos e leis do Senhor
que hoje te confio para tua felicidade.

SEGUNDA-FEIRA

Ao Senhor, teu Deus, pertencem os céus e os céus dos céus,
a terra e tudo o que ela contém.
Mas foi só aos vossos pais que o Senhor dedicou o seu amor;
depois deles escolheu-vos a vós, seus descendentes,
de preferência a todos os povos,
como hoje se verifica.
Circuncidai o vosso coração e não sejais de dura cerviz,
porque o Senhor, vosso Deus,
é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores,
o Deus grande, forte e terrível,
que não faz acepção de pessoas nem aceita presentes.
Ele faz justiça ao órfão e à viúva
e ama o estrangeiro, a quem dá pão e vestuário.
Amai, portanto, o estrangeiro,
porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito.
É ao Senhor teu Deus que deves temer e servir,
é a Ele que hás de seguir,
é pelo seu nome que hás de jurar.
É a Ele que deves louvar, porque é o teu Deus,
que realizou por ti maravilhas e prodígios terríveis
que os teus olhos contemplaram.
Quando desceram ao Egito,
os teus antepassados eram setenta pessoas;
e o Senhor, teu Deus, tornou-te agora numeroso
como as estrelas do céu».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 147, 12-13.14-15.19-20
(R. 12a)

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

ALELUIA

cf. 2Ts 2, 14

Refrão: Aleluia

Repete-se

Deus chamou-nos por meio do Evangelho,
para tomar parte na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 17, 22-27

«Hão de matá-l’O, mas ressuscitará.
Os filhos estão isentos do tributo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
estando ainda Jesus e os discípulos na Galileia,
disse-lhes Jesus:
«O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens,
que hão de matá-l’O;
mas Ele ao terceiro dia ressuscitará».
Os discípulos ficaram profundamente consternados.
Quando chegaram a Cafarnaum,
os cobradores das didracmas aproximaram-se de Pedro
e perguntaram-lhe:
«O vosso Mestre não paga a didracma?».
Pedro respondeu-lhes: «Paga, sim».
Quando chegou a casa,
Jesus antecipou-Se e disse-lhe:
«Simão, que te parece?
De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos?
Dos filhos ou dos estranhos?».
E como ele respondesse que era dos estranhos,
Jesus disse-lhe:
«Então os filhos estão isentos.
Mas para não os escandalizarmos,
vai ao mar e deita o anzol.
Apanha o primeiro peixe que morder a isca,
abre-lhe a boca e encontrarás um estáter.
Pega nele e paga-lhes o imposto por Mim e por ti».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I

Dt 31, 1-8

«Sê forte e valoroso, Josué. És tu que introduzirás o povo nessa terra»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés dirigiu estas palavras aos filhos de Israel:
«Tenho hoje cento e vinte anos; já não posso ir e vir.
Além disso, o Senhor disse-me: ‘Não passarás o Jordão’.
É o Senhor, vosso Deus, que há de passá-lo à vossa frente,
Ele é que destruirá as nações que tendes diante de vós
e as conquistará.
Josué irá à vossa frente, como disse o Senhor.
O Senhor tratará essas nações
como tratou os reis amorreus Sicon e Og
e as suas terras que arrasou.
O Senhor vo-las entregará nas vossas mãos
e vós as tratareis em tudo segundo as ordens que vos dei.
Sede fortes, sede valorosos,
não receeis nem tremais diante deles.
O Senhor, vosso Deus, irá convosco
e não vos desamparará nem abandonará».
Depois Moisés chamou Josué
e disse-lhe na presença de todo o Israel:
«Sê forte e valoroso,
porque hás de entrar com este povo
na terra que o Senhor jurou dar a seus pais;
és tu que o introduzirás nessa herança.
O Senhor avançará à tua frente e estará contigo;
não te desamparará nem te abandonará.
Não temas nem te assustes».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Dt 32, 3-4a.7.8.9 e 12
(R. 9a)

Refrão: A herança do Senhor é o seu povo.
Vou invocar o nome do Senhor:
dai glória ao nosso Deus.
A obra de Deus é perfeita
e retos são os seus caminhos.
Lembra-te dos dias de outrora,
considera os anais do passado,
interroga o teu pai e ele te contará,
os teus avós e eles te ensinarão.
Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança
e espalhou os filhos dos homens pela terra,
estabeleceu as fronteiras dos povos,
segundo o número dos seus filhos.
Mas a herança do Senhor foi o seu povo,
Jacob foi a porção da sua herança.
Só o Senhor o conduzia,
nenhum poder estranho estava com Ele.

ALELUIA

Mt 11, 29ab

Refrão: Aleluia

Repete-se

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor,
e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração.
Refrão
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Mt 18, 1-5.10.12-14

«Vede bem: não desprezeis um só destes pequeninos»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquela hora,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-Lhe:
«Quem é o maior no reino dos Céus?».
Jesus chamou uma criança,
colocou-a no meio deles e disse-lhes:
«Em verdade vos digo:
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças,
não entrareis no reino dos Céus.
Quem for humilde como esta criança,
esse será o maior no reino dos Céus.
E quem acolher em meu nome uma criança como esta,
acolhe-Me a Mim.
Vede bem. Não desprezeis um só destes pequeninos.
Eu vos digo que os seus Anjos
veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos Céus.
Jesus disse ainda:
«Que vos parece?
Se um homem tiver cem ovelhas
e uma delas se tresmalhar,
não deixará as noventa e nove nos montes
para ir procurar a que anda tresmalhada?
E se chegar a encontrá-la, em verdade vos digo
que se alegra mais por causa dela
do que pelas noventa e nove que não se tresmalharam.
Assim também,
não é da vontade de meu Pai que está nos Céus
que se perca um só destes pequeninos».
Palavra da salvação.
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Q U A R TA - F E I R A
LEITURA I

Dt 34, 1-12

«Morreu Moisés, servo do Senhor,
e nunca mais surgiu outro profeta como ele»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias,
Moisés subiu das planícies de Moab até ao monte Nebo,
no cimo do Pisgá, em frente de Jericó.
O Senhor mostrou-lhe todo o país:
Galaad até Dã, todo o Naftali,
o território de Efraim e de Manassés,
todo o território de Judá até ao mar ocidental,
o Negueb, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras,
até Soar.
Disse-lhe o Senhor:
«Esta é a terra que prometi com juramento
a Abraão, a Isaac e a Jacob, dizendo:
‘Dá-la-ei à tua descendência’.
Quis que a visses com os teus próprios olhos,
mas não entrarás nela».
Foi ali, na terra de Moab,
que morreu Moisés, servo do Senhor,
como o Senhor dissera.
Foi sepultado no vale, na terra de Moab, em frente de Bet-Peor,
e ninguém, até ao dia de hoje, reconheceu a sua sepultura.
Moisés tinha cento e vinte anos quando morreu.
A sua vista nunca enfraquecera,
nem o seu vigor se tinha quebrado.
Os filhos de Israel choraram Moisés nas planícies de Moab
durante trinta dias,
ao fim dos quais terminaram os dias de pranto por de Moisés.
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Entretanto, Josué, filho de Nun,
estava cheio do espírito de sabedoria,
porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele.
Os filhos de Israel começaram a prestar-lhe obediência,
segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés.
Nunca mais surgiu em Israel outro profeta como Moisés,
com quem o Senhor tratava face a face;
nem com tantos sinais e prodígios
que o Senhor o mandou realizar na terra do Egito,
contra o faraó e contra todos os seus servos e toda a sua terra;
nem com tal poder e tão grandes prodígios
como os que manifestou Moisés aos olhos de todo o Israel.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 65 (66) l-3a.5 e 9.16-17
(R. cf. 20a e 9a)

Refrão: Bendito seja Deus, que salvou a minha vida.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
celebrai os seus louvores, dizei a Deus:
«Maravilhosas são as vossas obras».
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua ação pelos homens.
Foi Ele quem conservou a nossa vida
e não deixou que nossos pés vacilassem.
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Meus lábios O invocaram
e minha língua O louvou.
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ALELUIA

2Cor 5, 19

Refrão: Aleluia

Repete-se

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
e confiou-nos a palavra da reconciliação. Refrão

EVANGELHO

Mt 18, 15-20

«Se te escutar, terás ganho o teu irmão»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós.
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.
Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão fique resolvida
pela palavra de duas ou três testemunhas.
Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;
e se também não der ouvidos à Igreja,
considera-o como um pagão ou um publicano.
Em verdade vos digo:
Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;
e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.
Digo-vos ainda:
Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Palavra da salvação.
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Q U I N TA - F E I R A

LEITURA I

Js 3, 7-10a.11.13-17

«A arca da aliança do Senhor atravessará o Jordão à vossa frente»

Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias,
o Senhor disse a Josué:
«Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo o Israel,
para que saibam que Eu estarei contigo,
como estive com Moisés.
E tu darás esta ordem
aos sacerdotes que transportam a arca da aliança:
‘Quando chegardes à beira das águas do Jordão,
parai aí’».
Josué disse aos filhos de Israel:
«Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus».
Depois continuou:
«Por isto conhecereis que um Deus vivo está no meio de vós
e expulsará da vossa frente os cananeus:
Vereis a arca da aliança do Senhor, Deus de toda a terra,
atravessar o Jordão à vossa frente.
Quando os sacerdotes que transportam a arca do Senhor,
Deus de toda a terra,
tiverem tocado com os seus pés as águas do Jordão,
estas serão divididas,
pois as que descem do alto ficarão paradas,
formando um só bloco».

425

QUINTA-FEIRA

Quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão,
já estavam à frente os sacerdotes que levavam a arca da aliança.
Logo que os portadores da arca chegaram ao Jordão
e os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram na água,
__
o Jordão transborda por todas as suas margens
durante o tempo das ceifas __
as águas que desciam do alto pararam
e formaram um bloco até uma grande distância,
perto de Adamá, cidade vizinha de Sartã,
enquanto as que desciam para o mar de Arabá, ou mar do Sal,
se escoavam completamente.
O povo atravessou em frente de Jericó.
Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor
mantiveram-se firmes no leito seco do Jordão,
até que todo o Israel passou a pé enxuto
para o outro lado do rio.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Sl 113 A (114), 1-2.3-4.5-6

Refrão: Aleluia.
Quando Israel saiu do Egito,
quando a casa de Jacob se afastou do povo estrangeiro,
Judá tornou-se o santuário do Senhor
e Israel o seu domínio.
O mar viu e recuou,
o Jordão voltou atrás,
os montes saltaram como carneiros,
como cordeiros as colinas.
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Que tens, ó mar, para fugires assim,
e tu, Jordão, para voltares atrás?
Montes, porque saltais como carneiros,
e vós, colinas, como cordeiros?
Treme, ó terra, diante do Senhor,
diante do Deus de Jacob,
que transformou o rochedo em lago
e a pedra em fonte de água.

ALELUIA

Sl 118 (119), 135

Refrão: Aleluia

Repete-se

Fazei brilhar sobre mim a vossa face
e dai-me a conhecer os vossos decretos. Refrão

EVANGELHO

Mt 18, 21 – 19, 1

«Não te digo que perdoes até sete vezes,
mas até setenta vezes sete»

 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.

QUINTA-FEIRA

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.
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, 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».
Quando Jesus acabou de dizer estas palavras,
partiu da Galileia
e foi para o território da Judeia, além do Jordão.
Palavra da salvação.
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SEMANA XIX

S E X TA - F E I R A

LEITURA I

Js 24, 1-13

«Tirei o vosso pai do outro lado do Eufrates, fiz-vos sair do Egito
e introduzi-vos nesta terra»

Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias,
Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém.
Convocou os anciãos de Israel,
os chefes, os juízes e os magistrados,
que se apresentaram diante de Deus.
Josué disse então a todo o povo:
«Assim fala o Senhor, Deus de Israel:
‘Os vossos antepassados,
até Terá, pai de Abraão e de Nacor,
habitavam outrora para além do rio Eufrates
e serviam outros deuses.
Tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do Eufrates,
fiz que ele atravessasse toda a terra de Canaã
e multipliquei a sua descendência.
Dei-lhe um filho, Isaac,
e a Isaac dei Jacob e Esaú.
Concedi a Esaú a região montanhosa de Seir,
mas Jacob e os seus filhos desceram para o Egito.

SEXTA-FEIRA

Depois enviei Moisés e Aarão,
castiguei o Egito com os prodígios que nele realizei
e fiz que saísseis de lá.
Tirei do Egito os vossos pais e chegastes até ao mar.
Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e cavaleiros
até ao Mar Vermelho.
Mas eles clamaram ao Senhor
e o Senhor estendeu trevas entre vós e os egípcios
e fez com que o mar fosse contra eles e os submergisse.
Os vossos olhos viram o que fiz no Egito;
e depois disto passastes longo tempo no deserto.
Do deserto levei-vos à terra dos amorreus,
que habitavam além do Jordão.
Eles vieram combater-vos,
mas Eu entreguei-os nas vossas mãos;
e assim tomastes posse da sua terra,
porque Eu os destruí diante de vós.
A seguir apareceu Balac, filho de Sipor, rei de Moab,
que combateu contra Israel
e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar.
Mas Eu não quis ouvir Balaão;
ele teve de vos abençoar e assim vos salvei das suas mãos.
Por fim atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó.
Combateram contra vós os que dominavam a cidade
__
os amorreus e os perezeus, os cananeus e os hititas,
os girgasitas, os hevitas e os jebuseus __
mas Eu entreguei-os nas vossas mãos.
Até mandei vespas à vossa frente,
para expulsarem diante de vós os dois reis amorreus.
Não foi com a vossa espada nem com o vosso arco
que tudo isto foi feito.
Dei-vos uma terra que não cultivastes,
cidades que não construístes e onde agora habitais,
vinhas e olivais que não plantastes e de que vos alimentais’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 135 (136), 1-3.16-18.21-22 e 24

Refrão: É eterna a sua bondade.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom:
é eterna a sua bondade.
Dai graças ao Deus dos deuses:
é eterna a sua bondade.
Dai graças ao Senhor dos senhores:
é eterna a sua bondade.
Conduziu o seu povo através do deserto:
é eterna a sua bondade.
Feriu grandes reis:
é eterna a sua bondade.
Matou reis poderosos:
é eterna a sua bondade.
Deu a terra deles em herança:
é eterna a sua bondade.
Em herança a Israel, seu povo:
é eterna a sua bondade.
E libertou-nos dos nossos opressores:
é eterna a sua bondade.

ALELUIA

cf. 1Ts 2, 13

Refrão: Aleluia.

Repete-se.

Escutai o que diz o Senhor, não como palavra dos homens,
mas como palavra de Deus.
Refrão

SEXTA-FEIRA

EVANGELHO

431

Mt 19, 3-12

«Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova
e disseram-Lhe: «É permitido ao homem
repudiar a sua esposa por qualquer motivo?».
Jesus respondeu:
«Não lestes que o Criador, no princípio,
os fez homem e mulher e disse:
‘Por isso o homem deixará pai e mãe
para se unir à sua esposa
e serão os dois uma só carne?’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
Eles objetaram: «Porque ordenou então Moisés que se desse um
certificado de divórcio para se repudiar a mulher?».
Jesus respondeu-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração
que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres.
Mas no princípio não foi assim.
E Eu digo-vos:
Quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima,
e casar com outra, comete adultério».
Disseram-Lhe os discípulos:
Se é esta a situação do homem em relação à mulher,
não é conveniente casar-se».
Jesus respondeu-lhes:
«Nem todos compreendem esta linguagem,
senão aquele a quem é concedido.
Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno,
outros que foram feitos pelos homens
e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos Céus.
Quem puder compreender, compreenda».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I

Js 24, 14-29

«Escolhei hoje a quem quereis servir»

Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias,
Josué falou ao povo, dizendo:
«Temei o Senhor, servi-O com retidão e fidelidade.
Afastai os deuses que os vossos pais serviram
para lá do rio Eufrates e no Egito
e servi o Senhor.
Se não vos agrada servir o Senhor,
escolhei hoje a quem quereis servir:
se os deuses que os vossos pais serviram para lá do rio Eufrates,
se os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais.
Eu e a minha família serviremos o Senhor».
Mas o povo respondeu:
«Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses.
Porque o Senhor é o nosso Deus,
que nos fez sair, a nós e aos nossos pais,
da terra do Egito, da casa da escravidão.
Foi Ele que, diante dos nossos olhos,
realizou tão grandes prodígios
e nos protegeu durante o caminho que percorremos
entre os povos por onde passámos.
Foi o Senhor que expulsou da nossa frente todas as nações
e os amorreus que habitavam nesta terra.
Também nós queremos servir o Senhor,
porque Ele é o nosso Deus».

SÁBADO

Então Josué disse ao povo:
«Vós não podereis servir o Senhor,
porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso,
que não suportará as vossas transgressões e os vossos pecados.
Se abandonardes o Senhor para servir deuses estranhos,
Ele voltar-Se-á contra vós
e, depois de ter sido o vosso benfeitor,
vos fará mal e vos exterminará».
O povo respondeu a Josué:
«Não. Nós queremos servir o Senhor».
E Josué disse ao povo:
«Sois testemunhas contra vós mesmos
de que escolhestes servir o Senhor».
Eles responderam: «Somos testemunhas».
Josué acrescentou:
«Então afastai do meio de vós os deuses estranhos
e voltai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel».
O povo respondeu a Josué:
«Serviremos o Senhor, nosso Deus,
e obedeceremos à sua voz».
Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo
e deu-lhe em Siquém leis e preceitos.
Depois escreveu essas palavras no livro da lei de Deus.
Tomou uma grande pedra e levantou-a ali como monumento
debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor.
Josué disse a todo o povo:
«Esta pedra nos servirá de testemunha,
porque ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse.
Será uma testemunha contra vós,
se renegardes o vosso Deus».
Por fim Josué despediu o povo
e cada um voltou para a sua herança.
Algum tempo depois, Josué, filho de Nun e servo do Senhor,
morreu com cento e dez anos de idade.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Sl 15 (16), 1-2a e 5.7-8.9-10.11
(R. cf. 5a)

Refrão: O Senhor é a minha herança.
Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: «Vós sois o meu Deus».
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma
na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena na vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

ALELUIA

cf. Mt 11, 25

Refrão: Aleluia

Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Refrão

SÁBADO

EVANGELHO
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Mt 19, 13-15

«Deixai que as crianças se aproximem de Mim:
dos que são como elas é o reino dos Céus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
apresentaram umas crianças a Jesus,
para que lhes impusesse as mãos e orasse sobre elas.
Mas os discípulos afastavam-nas.
Então Jesus disse:
«Deixai que as crianças se aproximem de Mim;
não as estorveis.
Dos que são como elas é o reino dos Céus».
A seguir, impôs as mãos sobre as crianças
e partiu dali.
Palavra da salvação.

