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1 de Junho

S. Justino, mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I 1 Cor 1, 18-25                   

«Aprouve a Deus salvar os crentes 
pela loucura da mensagem que pregamos» 

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

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 5b)

Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
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.

EVANGELHO       Mt 5, 13-19:  p. 542
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2 de Junho

S. Marcelino e S. Pedro, mártires

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  2 Cor 6, 4-10:  p. 473
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8:  p. 464
EVANGELHO Jo 17, 11b-19:  p. 485

3 de Junho

SS. Carlos Lwanga e Companheiros, mártires
Memória

Na África: Festa
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I 2 Mac 7, 1-2.9-14

«O Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna»

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias,
foram presos sete irmãos, juntamente com a mãe,
e o rei da Síria quis obrigá-los,
à força de golpes de azorrague e de nervos de boi,
a comer carne de porco proibida pela Lei judaica.
Um deles tomou a palavra em nome de todos
e falou assim ao rei:
«Que pretendes perguntar e saber de nós?
Estamos prontos para morrer,
antes que violar a lei de nossos pais».
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Prestes a soltar o último suspiro,
o segundo irmão disse:
«Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente,
mas o Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna,
se morrermos fiéis às suas leis».
Depois deste começaram a torturar o terceiro.
Intimado a pôr fora a língua,
apresentou-a sem demora
e estendeu as mãos resolutamente,
dizendo com nobre coragem:
«Do Céu recebi estes membros
e é por causa das suas leis que os desprezo,
pois do Céu espero recebê-los de novo».
O próprio rei e quantos o acompanhavam
estavam admirados com a força de ânimo do jovem,
que não fazia nenhum caso das torturas.
Depois de executado este último,
sujeitaram o quarto ao mesmo suplício.
Quando estava para morrer, falou assim:
«Vale a pena morrermos às mãos dos homens,
quando temos a esperança em Deus
de que Ele nos ressuscitará;
mas tu, ó rei, não ressuscitarás para a vida».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 
 (R. cf. 7 ou Salmo 141 (142), 7c)

Refrão: Como pássaro liberto do laço dos caçadores,
a nossa vida foi salva pelo Senhor.

      Ou: O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem.

Se o Senhor não estivesse connosco, 
os homens que se levantaram contra nós 
ter-nos-iam devorado vivos, no furor da sua ira. 
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As águas ter-nos-iam afogado, 
a torrente teria passado sobre nós: 
sobre nós teriam passado as águas impetuosas.

Quebrou-se a armadilha e nós ficámos livres. 
A nossa protecção está no nome do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

ALELUIA Mt 5, 3

Refrão: Aleluia. Repete-se 

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

EVANGELHO Mt 5, 1-12a

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
ao ver 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.
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Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».
Palavra da salvação.

5 de Junho

S. Bonifácio, bispo e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (Missionários), : p. 486

LEITURA I  Actos 26, 19-23:  p. 501
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 116 (117), 1.2:  p. 502
EVANGELHO Jo 10, 11-16:  p. 523

6 de Junho

S. Norberto, bispo

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): p. 562 ss.

LEITURA I Ez 34, 11-16:  p. 497
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6:  p. 498
EVANGELHO Lc 14, 25-33:  p. 638



1739 DE JUNHO

9 de Junho

S. Efrém, diácono e doutor da Igreja

Comum dos Doutores da Igreja: p. 527 ss.

LEITURA I Col 3, 12-17:  p. 600
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 36 (37), 3-4.5-6.30-31:  p. 528
EVANGELHO Lc 6, 43-45:  p. 550

Em Portugal:
10 de Junho

S. Anjo da Guarda de Portugal
Memória

LEITURA I Dan 10, 2a, 5-6.12-14ab

«Miguel, um dos chefes principais, veio em meu auxílio»

Leitura da Profecia de Daniel
Naqueles dias, 
ergui os olhos e vi um homem vestido de linho, 
com um cinturão de ouro puro. 
O seu corpo era semelhante ao topázio 
e o rosto tinha o fulgor do relâmpago; 
os olhos eram como fachos ardentes, 
os braços e as pernas eram brilhantes como o bronze polido 
e o som das suas palavras era como o rumor duma multidão. 
Ele disse-me: 
«Não temas, Daniel, 
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração 
para compreender 
e te humilhaste diante do teu Deus, 
as tuas palavras foram ouvidas. 
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É por causa das tuas palavras que eu venho. 
O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante vinte e um dias. 
Então Miguel, um dos chefes principais, veio em meu auxílio. Eu 
estive lá, a fazer frente ao chefe dos reis da Pérsia, 
e vim para te explicar o que vai suceder ao teu povo, 
no fim dos tempos».  
Palavra do Senhor.  

 Pode também utilizar-se Ex 23, 20-23a: 2 de Outubro, p. 305.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 90 (91), 1 e 3.5b-6.10-11.14-15 
 (R. 11)

Refrão:  O Senhor mandará aos seus Anjos
  que te guardem em todos os teus caminhos.

 Tu, que habitas sob a protecção do Altíssimo,
 moras à sombra do Omnipotente.
 Ele te livrará do laço do caçador
 e do flagelo maligno. 

 Não temerás o pavor da noite,
 nem a seta que voa de dia;
 nem a epidemia que se propaga nas trevas,
 nem a peste que alastra em pleno dia. 

 Nenhum mal te acontecerá,
 nem a desgraça se aproximará da tua morada.
 Porque o Senhor mandará aos seus Anjos
 que te guardem em todos os teus caminhos. 

 «Porque confiou em Mim, 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,
 hei-de libertá-lo e dar-lhe glória».
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ALELUIA Lc 2, 10

Refrão: Aleluia. Repete-se

Disse o Anjo do Senhor:
«Anuncio-vos uma grande alegria para todo o povo.
                                                                     Refrão
 

EVANGELHO Lc 2, 8-14

«Anuncio-vos uma grande alegria»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
havia naquela região uns pastores que viviam nos campos
e guardavam de noite os rebanhos.
O Anjo do Senhor aproximou-se deles
e a glória do Senhor cercou-os de luz;
e eles tiveram grande medo.
Disse-lhes o Anjo: 
«Não temais,
porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo:
nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador,
que é Cristo Senhor.
Isto vos servirá de sinal:
encontrareis um Menino recém-nascido,
envolto em panos e deitado numa manjedoura».
Imediatamente juntou-se ao Anjo 
uma multidão do exército celeste,
que louvava a Deus, dizendo:
«Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por Ele amados».
Palavra da salvação.
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11 de Junho

S. Barnabé, apóstolo
Memória

 A primeira leitura desta memória é própria.

LEITURA I Actos 11, 21b-26; 13, 1-3

«Era um homem bom
e cheio do Espírito Santo e de fé»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
foi grande o número dos que abraçaram a fé
e se converteram ao Senhor.
A notícia chegou aos ouvidos da Igreja de Jerusalém
e mandaram Barnabé a Antioquia.
Quando este chegou e viu a acção da graça de Deus,
encheu-se de alegria e exortou a todos
a que se conservassem fiéis ao Senhor, de coração sincero;
era realmente um homem bom
e cheio do Espírito Santo e de fé.
Assim uma grande multidão aderiu ao Senhor.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo
e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia.
Passaram juntos nesta Igreja um ano inteiro
e ensinaram muita gente.
Foi em Antioquia que, pela primeira vez,
se deu aos discípulos o nome de «cristãos».
Na Igreja de Antioquia havia profetas e doutores:
Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene,
Manaen, irmão colaço do tetrarca Herodes
e Saulo.
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Estando eles a celebrar o culto e a jejuar,
disse-lhes o Espírito Santo:
«Separai Barnabé e Saulo
para o trabalho a que os chamei».
Então, depois de terem jejuado e orado,
impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL       Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3c-4.5-6 
 (R. cf. 2b)

Refrão:  O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.

Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.
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ALELUIA Mt 28, 19a.20b

Refrão: Aleluia. Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.
                                                                  Refrão 

EVANGELHO Mt 10, 7-13

«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».
Palavra da salvação.
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13 de Junho

S. António de Lisboa,
presbítero e doutor da Igreja

Padroeiro secundário de Portugal
Memória

Em Portugal:  Festa

LEITURA I Sir 39, 8-14 (gr. 6-11)

«Derramará, como chuva, as suas palavras de sabedoria»

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Aquele que medita na lei do Altíssimo,
se for do agrado do Senhor omnipotente,
será cheio do espírito de inteligência.
Então ele derramará, como chuva, as suas palavras de sabedoria
e na sua oração louvará o Senhor.
Adquirirá a rectidão do julgamento e da ciência
e reflectirá nos mistérios de Deus.
Fará brilhar a instrução que recebeu
e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor.
Muitos louvarão a sua inteligência,
que jamais será esquecida.
Não desaparecerá a sua memória
e o seu nome viverá de geração em geração.
As nações proclamarão a sua sabedoria
e a assembleia celebrará os seus louvores.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11 
 (R. 10b)

Refrão: Os juízos do Senhor são verdadeiros e rectos.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes
e dão sabedoria aos simples.

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

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

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

ALELUIA Mt 5, 16

Refrão: Aleluia. Repete-se

Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
 glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
                                                          Refrão 
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EVANGELHO Mt 5, 13-19

«Vós sois o sal da terra. 
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.
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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19 de Junho

S. Romualdo, abade

Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I  Filip 3, 8-14:  p. 598
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 130 (131), 1.2 e 3:  p. 574
EVANGELHO Lc 14, 25-33:  p. 638

Em Portugal:
20 de Junho

B. Sancha e B. Mafalda, virgens, 
e B. Teresa, religiosa 

Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.

LEITURA I  Sir 2, 7-13:  p. 577
SALMO RESPONSORIAL Salmo 130 (131), 1.2.3:  p. 574
EVANGELHO Lc 14, 25-33:  p. 638 

21 de Junho

S. Luís Gonzaga, religioso
Memória

Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I  1 Jo 5, 1-5:  p. 606
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11:  p. 562
EVANGELHO Mt 22, 34-40:  p. 618
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22 de Junho

S. Paulino de Nola, bispo

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I 2 Cor 8, 9-15

«Ele, que era rico, fez-Se pobre por vossa causa,
para vos enriquecer pela sua pobreza»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo:
que, sendo rico, fez-Se pobre por vossa causa,
para vos enriquecer com a sua pobreza.
Dou-vos apenas a minha opinião neste assunto,
porque assim é do vosso interesse,
tanto mais que fostes os primeiros, já desde o ano passado,
não só a sugerir, mas também a empreender esta obra.
Agora levai-a a bom termo,
de modo que, assim como fostes prontos em querê-la,
também sejais prontos em realizá-la, 
segundo as vossas possibilidades.
Quando há boa vontade em dar,
é bem aceite o que se tem
e pouco importa o que não se tem.
Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros,
mas sim de procurar a igualdade.
Nas circunstâncias presentes,
aliviai com a vossa abundância a sua indigência
para que, um dia, 
eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância.
E assim haverá igualdade, como está escrito:
«A quem tinha colhido muito não sobrou
e a quem tinha colhido pouco não faltou».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.10 e 11ab 
 (R. 8a.9a)

Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.

Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.

EVANGELHO: Lc 12, 32-34:   p. 636

No mesmo dia 22 de Junho

S. João Fisher, bispo, e S. Tomás More, 
mártires

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  1 Pedro 4, 12-19:  p. 477
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 463
EVANGELHO Mt 10, 34-39:  p. 481
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24 de Junho

NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA
Solenidade

Missa da Vigília

LEITURA I Jer 1, 4-10

«Antes de te formar no seio materno, Eu te escolhi»

Leitura do Livro de Jeremias
No tempo de Josias, rei de Judá,
o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar, 
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar __ diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca.
Hoje dou-te poder sobre os povos e os reinos,
para arrancar e destruir, 
para arruinar e demolir,
para edificar e plantar».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 
 (R. cf. 6b)

Refrão: Desde o meu nascimento, sois a minha esperança.

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

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

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

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

LEITURA II 1 Pedro 1, 8-12

«Esta salvação foi objecto das investigações e meditações dos Profetas»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Vós amais Cristo Jesus sem O terdes visto,
acreditais n’Ele sem O verdes ainda.
Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé:
a salvação das vossas almas.
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Esta salvação foi objecto das investigações 
e meditações dos Profetas
que predisseram a graça a vós destinada.
Procuraram descobrir 
a que tempos e circunstâncias se referia o Espírito de Cristo
que estava neles,
quando predizia os sofrimentos de Cristo
e as glórias que se lhes haviam de seguir.
Foi-lhes revelado que não era para eles, mas para vós,
que no seu ministério transmitiam essa mensagem.
É essa mensagem que agora vos anunciam
aqueles que, movidos pelo Espírito Santo enviado do Céu,
vos pregam o Evangelho,
a qual os próprios Anjos desejam contemplar.
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Jo 1, 7; Lc 1, 17

Refrão: Aleluia.                             Repete-se

Ele veio para dar testemunho da luz
e preparar o povo para a vinda do Senhor. Refrão

EVANGELHO Lc 1, 5-17

«Dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Nos dias de Herodes, rei da Judeia,
vivia um sacerdote chamado Zacarias,
da classe de Abias,
cuja esposa era descendente de Aarão e se chamava Isabel.
Eram ambos justos aos olhos de Deus
e cumpriam irrepreensivelmente
todos os mandamentos e leis do Senhor.
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Não tinham filhos, porque Isabel era estéril
e os dois eram de idade avançada.
Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus,
no turno da sua classe,
coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar no Santuário do Senhor para oferecer o incenso.
Toda a assembleia do povo, durante a oblação do incenso,
estava cá fora em oração.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor,
de pé, à direita do altar do incenso.
Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor.
Mas o Anjo disse-lhe:
«Não temas, Zacarias,
porque a tua súplica foi atendida.
Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho,
ao qual porás o nome de João.
Será para ti motivo de grande alegria
e muitos hão-de alegrar-se com o seu nascimento,
porque será grande aos olhos do Senhor.
Não beberá vinho nem bebida alcoólica;
será cheio do Espírito Santo desde o seio materno
e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus.
Irá à frente do Senhor, com o espírito e o poder de Elias,
para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos
e os rebeldes à sabedoria dos justos,
a fim de preparar um povo para o Senhor».        
Palavra da salvação.
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Missa do Dia

LEITURA I Is 49, 1-6

«Farei de ti a luz das nações»

Leitura do Livro de Isaías
Terras de Além-Mar, escutai-me;
povos de longe, prestai atenção.
O Senhor chamou-me desde o ventre materno,
disse o meu nome desde o seio de minha mãe.
Fez da minha boca uma espada afiada,
abrigou-me à sombra da sua mão.
Tornou-me semelhante a uma seta aguda,
guardou-me na sua aljava.
E disse-me: «Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestarei a minha glória».
E eu dizia: «Cansei-me inutilmente,
em vão e por nada gastei as minhas forças».
Mas o meu direito está no Senhor
e a minha recompensa está no meu Deus.
E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a fim de Lhe restaurar as tribos de Jacob 
e reconduzir os sobreviventes de Israel.
Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor
e Deus é a minha força.
Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Farei de ti a luz das nações,
para que a minha salvação chegue até aos confins da terra». 
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 138 (139), 1-3.13-14ab.14c-15 (R. 14a)

Refrão: Eu Vos dou graças, Senhor,
              porque maravilhosamente me criastes.

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser:
sabeis quando me sento e quando me levanto.
De longe penetrais o meu pensamento:
Vós me vedes quando caminho e quando descanso,
 Vós observais todos os meus passos.

Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Eu Vos dou graças 
      por me terdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.

Vós conhecíeis já a minha alma
e nada do meu ser Vos era oculto,
quando secretamente era formado,
modelado nas profundidades da terra.

LEITURA  II Actos 13, 22-26

«João tinha proclamado, antes da vinda de Cristo...»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo falou deste modo:
«Deus concedeu aos filhos de Israel David como rei,
de quem deu este testemunho:
‘Encontrei David, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração,
que fará sempre a minha vontade’.
Da sua descendência, como prometera,
Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel.
João tinha proclamado, antes da sua vinda,
um baptismo de penitência a todo o povo de Israel.
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Prestes a terminar a sua carreira, João dizia:
‘Eu não sou quem julgais;
mas depois de mim, vai chegar Alguém,
a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés’.
Irmãos, descendentes de Abraão 
e todos vós que temeis a Deus:
a nós é que foi dirigida esta palavra de salvação».
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Lc 1, 76

Refrão: Aleluia.                   Repete-se 

Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
irás à frente do Senhor a preparar os seus caminhos.
                                                                     Refrão

EVANGELHO Lc 1, 57-66.80

«O seu nome é João»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho.
Os seus vizinhos e parentes souberam 
que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício
e congratularam-se com ela.
Oito dias depois, vieram circuncidar o menino
e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias.
Mas a mãe interveio e disse:
«Não, Ele vai chamar-se João».
Disseram-lhe:
«Não há ninguém da tua família que tenha esse nome».
Perguntaram então ao pai, por meio de sinais,
como queria que o menino se chamasse.
O pai pediu uma tábua e escreveu:
«O seu nome é João».
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Todos ficaram admirados.
Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua
e começou a falar, bendizendo a Deus.
Todos os vizinhos se encheram de temor
e por toda a região montanhosa da Judeia
se divulgaram estes factos.
Quantos os ouviam contar
guardavam-nos em seu coração e diziam:
«Quem virá a ser este menino?».
Na verdade, a mão do Senhor estava com ele.
O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se.
E foi habitar no deserto
até ao dia em que se manifestou a Israel.
Palavra da salvação.               

27 de Junho

S. Cirilo de Alexandria, 
bispo e doutor da Igreja

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
LEITURA I  2 Tim 4, 1-5:  p. 541
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27:  p. 490
EVANGELHO Mt 5, 13-19:  p. 542
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28 de Junho

S. Ireneu, bispo e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I 2 Tim 2, 22b-26

«O servo do Senhor deve ser afável para com todos 
e corrigir com mansidão os rebeldes»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: 
Procura seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz, 
com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor.
Evita as discussões insensatas e deseducativas, 
que, como sabes, geram conflitos. 
Quem serve o Senhor não é conflituoso; 
mas deve ser afável para com todos, 
apto para ensinar e paciente na adversidade. 
Deve corrigir com mansidão os rebeldes, 
na esperança de que Deus lhes conceda 
a conversão e o conhecimento da verdade,
e assim eles voltem ao bom senso,
libertando-se das ciladas do diabo,  
que os retinha cativos, submissos à sua vontade.  
Palavra do Senhor.  
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 36 (37), 3-4.5-6.30-31 
 (R. 30a) 

Refrão: A boca do justo proclama a sabedoria.

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.

Confia ao Senhor o teu destino
e tem confiança, que Ele actuará.
Fará brilhar a tua luz como a justiça
e como o sol do meio-dia os teus direitos.

A boca do justo profere a sabedoria
e a sua língua proclama a justiça.
A lei de Deus está no seu coração
e não vacila nos seus passos.

EVANGELHO           Jo 17, 20-26:  p. 642
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29 de Junho

S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS
Solenidade 

              

Missa da Vigília

LEITURA I Actos 3, 1-10

«Dou-te o que tenho:
em nome de Jesus, levanta-te e anda»

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

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 A (19 A), 2-3.4-5 (R. 5a)

Refrão: A sua mensagem ressoou por toda a terra.

Os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem
e a noite a dá a conhecer à outra noite.

Não são palavras nem linguagem
cujo sentido se não perceba.
O seu eco ressoou por toda a terra
e a sua notícia até aos confins do mundo.

LEITURA II Gal 1, 11-20

«Deus destinou-me desde o seio materno»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Eu vos declaro, irmãos:
O Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana,
porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem,
mas por uma revelação de Jesus Cristo.
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Certamente ouvistes falar do meu proceder outrora no judaísmo
e como perseguia terrivelmente a Igreja de Deus
e procurava destruí-la.
Fazia mais progressos no judaísmo
do que muitos dos meus compatriotas da mesma idade,
por ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais.
Mas quando Aquele que me destinou desde o seio materno
e me chamou pela sua graça,
Se dignou revelar em mim o seu Filho
para que eu O anunciasse aos gentios,
decididamente não consultei a carne e o sangue,
nem subi a Jerusalém 
para ir ter com os que foram Apóstolos antes de mim;
mas retirei-me para a Arábia
e depois voltei novamente a Damasco.
Três anos mais tarde,
subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro
e fiquei junto dele quinze dias.
Não vi mais nenhum dos Apóstolos,
a não ser Tiago, irmão do Senhor.
– O que vos escrevo, diante de Deus o afirmo:
não estou a mentir. –
Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 21, 17b

Refrão: Aleluia.     Repete-se
Senhor, que sabeis tudo,
bem sabeis que Vos amo. Refrão
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EVANGELHO Jo 21, 15-19

«Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Quando Jesus Se manifestou aos seus discípulos
junto ao mar de Tiberíades,
depois de comerem, perguntou a Simão Pedro:
«Simão, filho de João, tu amas-Me mais do que estes?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros».
Voltou a perguntar-lhe segunda vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez:
«Simão, filho de João, tu amas-Me?».
Pedro entristeceu-se 
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se O amava
e respondeu-Lhe:
«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas.
Em verdade, em verdade te digo:
Quando eras mais novo,
tu mesmo te cingias e andavas por onde querias;
mas quando fores mais velho,
estenderás a mão e outro te cingirá
e te levará para onde não queres».
Jesus disse isto para indicar o género de morte
com que Pedro havia de dar glória a Deus.
Dito isto, acrescentou: «Segue-Me».
Palavra da salvação.
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Missa do Dia

LEITURA I Actos 12, 1-11

«Agora sei realmente que o Senhor  me libertou das mãos de Herodes»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja.
Mandou matar à espada Tiago, irmão de João,
e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus,
mandou prender também Pedro.
Era nos dias dos Ázimos.
Mandou-o prender e meter na cadeia,
entregando-o à guarda 
de quatro piquetes de quatro soldados cada um,
com a intenção de o fazer comparecer perante o povo,
depois das festas da Páscoa.
Enquanto Pedro era guardado na prisão,
a Igreja orava instantemente a Deus por ele.
Na noite anterior ao dia em que Herodes
pensava fazê-lo comparecer,
Pedro dormia entre dois soldados,
preso a duas correntes,
enquanto as sentinelas, à porta, guardavam a prisão.
De repente, apareceu o Anjo do Senhor
e uma luz iluminou a cela da cadeia.
O Anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe:
«Levanta-te depressa».
E as correntes caíram-lhe das mãos.
Então o Anjo disse-lhe:
«Põe o cinto e calça as sandálias».
Ele assim fez.
Depois acrescentou:
«Envolve-te no teu manto e segue-me».
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Pedro saiu e foi-o seguindo,
sem perceber a realidade do que estava a acontecer
por meio do Anjo;
julgava que era uma visão.
Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda,
chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade,
e a porta abriu-se por si mesma diante deles.
Saíram, avançando por uma rua,
e subitamente o Anjo desapareceu.
Então Pedro, voltando a si, exclamou:
«Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu Anjo
e me libertou das mãos de Herodes
e de toda a expectativa do povo judeu».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 5b)

Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
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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O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

LEITURA II 2 Tim 4, 6-8.17-18

«Já me está preparada a coroa da justiça»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
Caríssimo:
Eu já estou oferecido em libação
e o tempo da minha partida está iminente.
Combati o bom combate,
terminei a minha carreira,
guardei a fé.
E agora já me está preparada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me há-de dar naquele dia;
e não só a mim, mas a todos aqueles
que tiverem esperado com amor a sua vinda.
O Senhor esteve a meu lado e deu-me força,
para que, por meu intermédio,
a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada
e todos os pagãos a ouvissem;
e eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará de todo o mal
e me dará a salvação no seu reino celeste.
Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen.
Palavra do Senhor.

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. R.
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EVANGELHO Mt 16, 13-19

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

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

Na Missa votiva de S. Pedro, Apóstolo, utilizam-se as leituras da festa da Cadeira do 
mesmo Apóstolo: no dia 22 de Fevereiro, p. 110. 

Na Missa votiva de S. Paulo, Apóstolo, utilizam-se as leituras da festa da Conversão 
do mesmo Apóstolo: dia 25 de Janeiro, p. 77. 
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30 de Junho

Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I Rom 8, 31b-39

«Nem a morte nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós?
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Assim está escrito:
«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados como ovelhas para o matadouro».
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida,
nem os Anjos nem os Principados, 
nem o presente nem o futuro,
nem as Potestades nem a altura nem a profundidade
nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.                 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 
 (R. cf. 7 ou Salmo 141 (142), 7c)

Refrão: Como pássaro liberto do laço dos caçadores,
 a nossa vida foi salva pelo Senhor.

      Ou: O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem.

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.  

Quebrou-se a armadilha e nós ficámos livres. 
A nossa protecção 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 24, 4-13

«De todos sereis odiados por causa do meu nome»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«Tende cuidado para que ninguém vos engane, 
porque muitos virão invocando o meu nome  
e dirão: ‘Eu sou o Messias,’ 
e enganarão muita gente. 
Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. 
Prestai atenção e não vos alarmeis, 
pois estas coisas têm de acontecer; 
mas ainda não será o fim. 
Porque há-de erguer-se povo contra povo e reino contra reino 
e haverá fomes, pestes e terramotos em diversos lugares. 
Tudo isto será apenas o começo das dores. 
Nesse tempo, entregar-vos-ão à tortura e à morte 
e de todos sereis odiados por causa do meu nome. 
Então, muitos vão sucumbir 
e mutuamente se hão-de trair e odiar. 
Surgirão falsos profetas em grande número 
e enganarão muita gente. 
De tal modo aumentará a maldade  
que a caridade de muitos resfriará. 
Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo». 
Palavra da salvação.


