
SETEMBRO

3 de Setembro

S. Gregório Magno, 
papa e doutor da Igreja

Memória

Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I  2 Cor 4, 1-2.5-7:  p. 507
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10:  p. 493
EVANGELHO Lc 22, 24-30:  p. 522

8 de Setembro

NATIVIDADE DA VIRGEM SANTA MARIA
Festa

 Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue.

LEITURA I Miq 5, 1-4a

«Quando der à luz aquela que há-de ser mãe»

Leitura da Profecia de Miqueias
Eis o que diz o Senhor:
«De ti, Belém-Efratá,
pequena entre as cidades de Judá,
de ti sairá aquele que há-de reinar sobre Israel.
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As suas origens remontam aos tempos de outrora,
aos dias mais antigos.
Por isso Deus os abandonará 
até à altura em que der à luz 
aquela que há-de ser mãe.
Então voltará para os filhos de Israel
o resto dos seus irmãos.
Ele se levantará para apascentar o seu rebanho
pelo poder do Senhor,
pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus.
Viver-se-á em segurança,
porque ele será exaltado até aos confins da terra.
Ele será a paz».
Palavra do Senhor.

 Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:

LEITURA I Rom 8, 28-30

«Os que Deus de antemão conheceu, também os predestinou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam,
dos que são chamados, segundo o seu desígnio.
Porque os que Ele de antemão conheceu, 
também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.
E àqueles que predestinou, também os chamou;
àqueles que chamou, também os justificou;
e àqueles que justificou, também os glorificou.
Palavra do Senhor.

SETEMBRO
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 12 (13), 6ab.6cd (R. Is 61,10)

Refrão: Exulto de alegria no Senhor.

Eu confiei na vossa bondade,
o meu coração alegra-se com a vossa salvação.

E cantarei ao Senhor
pelo bem que me fez.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Sois ditosa, ó Virgem Santa Maria,
 sois digníssima de todos os louvores,
porque de Vós nasceu o sol da justiça,
 Cristo, nosso Deus.   Refrão

EVANGELHO          Forma longa Mt 1, 1-16.18-23

«O que nela se gerou é fruto do Espírito Santo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Genealogia de Jesus Cristo, 
Filho de David, Filho de Abraão:
Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacob;
Jacob gerou Judá e seus irmãos.
Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara;
Farés gerou Esrom; Esrom gerou Arão;
Arão gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson;
Naasson gerou Salmon; Salmon gerou, de Raab, Booz;
Booz gerou, de Rute, Obed; Obed gerou Jessé;
Jessé gerou o rei David.
David, da mulher de Urias, gerou Salomão;
Salomão gerou Roboão; Roboão gerou Abias;
Abias gerou Asa; Asa gerou Josafat;
Josafat gerou Jorão; Jorão gerou Ozias;
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Ozias gerou Joatão; Joatão gerou Acaz;
Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés;
Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias;
Josias gerou Jeconias e seus irmãos,
ao tempo do desterro de Babilónia.
Depois do desterro de Babilónia,
Jeconias gerou Salatiel;
Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud;
Abiud gerou Eliacim; Eliacim gerou Azor;
Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim;
Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar;
Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacob;
Jacob gerou José, esposo de Maria,
da qual nasceu Jesus, chamado Cristo.
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José,
antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.
Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamá-la,
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado,
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse:
«José, filho de David,
não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho
e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados».
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara
por meio do profeta, que diz:
«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’, 
que quer dizer ‘Deus connosco’».
Palavra da salvação.
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EVANGELHO          Forma breve Mt 1, 18-23

«O que nela se gerou é fruto do Espírito Santo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:
Maria, sua Mãe, noiva de José,
antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.
Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamá-la,
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado,
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse:
«José, filho de David,
não temas receber Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um Filho
e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o povo dos seus pecados».
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara
por meio do Profeta, que diz:
«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado ‘Emanuel’, 
que quer dizer ‘Deus connosco’».
Palavra da salvação.
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9 de Setembro

S. Pedro Claver, presbítero
Na África: Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.;  ou Comum dos Santos (que se de-
dicaram às obras de misericórdia): pp. 562 ss.

LEITURA I  Is 58, 6-11:  p. 581
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 1, 1-2.3.4 e 6:  p. 584
EVANGELHO Mt 25, 31-40:  p. 625

12 de Setembro

Santíssimo Nome de Maria

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.

LEITURA I  Gal 4, 4-7:  p. 438;  ou  Ef 1, 3-6.11-12: p. 439
SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54.55:  p. 433
EVANGELHO Lc 1, 39-47:  p. 446

13 de Setembro

S. João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja

Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I  Ef 4, 1-7.11-13:  p. 509
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd:  p. 492
EVANGELHO Mc 4, 1-10.13-20 (longa): p. 547 ou 1-9 (breve):  p. 549
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14 de Setembro

EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Festa

 Quando esta festa não ocorre ao domingo, escolhe-se uma só destas leituras 
antes do Evangelho.

LEITURA I Num 21, 4b-9

«Quem era mordido, olhava para a serpente de bronze e ficava curado»

Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias,
o povo de Israel impacientou-se
e falou contra Deus e contra Moisés:
«Porque nos fizeste sair do Egipto,
para morrermos neste deserto?
Aqui não há pão nem água
e já nos causa fastio este alimento miserável».
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas
que mordiam nas pessoas
e morreu muita gente de Israel.
O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo:
«Pecámos, ao falar contra o Senhor e contra ti.
Intercede junto do Senhor,
para que afaste de nós as serpentes».
E Moisés intercedeu pelo povo.
Então o Senhor disse a Moisés:
«Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste.
Todo aquele que for mordido e olhar para ela
ficará curado».
Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste.
Quando alguém, era mordido por uma serpente,
olhava para a serpente de bronze e ficava curado.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 77 (78), 1-2.34-35.36-37.38  
 (R. cf. 7c)
Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.

Escuta, meu povo, a minha instrução,
presta ouvidos às palavras da minha boca.
Vou falar em forma de provérbio,
vou revelar os mistérios dos tempos antigos.

Quando Deus castigava os antigos, eles O procuravam,
tornavam a voltar-se para Ele
e recordavam-se de que Deus era o seu protector,
o Altíssimo o seu redentor.

Eles, porém, enganavam-n’O com a boca
e mentiam-Lhe com a língua;
o seu coração não era sincero,
nem eram fiéis à sua aliança.

Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado
e não os exterminava.
Muitas vezes reprimia a sua cólera
e não executava toda a sua ira.

LEITURA II Filip 2, 6-11

«Humilhou-Se a Si próprio;  
por isso Deus O exaltou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte 
e morte de cruz.
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Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor,
para glória de Deus Pai.
Palavra do Senhor.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
que pela vossa santa cruz remistes o mundo.  Refrão

EVANGELHO Jo 3, 13-17

«O Filho do homem será exaltado»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,  disse Jesus a Nicodemos:
«Ninguém subiu ao Céu
senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem.
Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,
também o Filho do homem será elevado,
para que todo aquele que acredita 
tenha n’Ele a vida eterna.
Deus amou tanto o mundo
que entregou o seu Filho Unigénito,
para que todo o homem que acredita n’Ele
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por Ele».
Palavra da salvação.
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15 de Setembro

Nossa Senhora das Dores
Memória

 O Evangelho desta memória é próprio.

LEITURA I Hebr 5, 7-9

«Aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação eterna»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Nos dias da sua vida mortal,
Cristo dirigiu preces e súplicas, 
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se para todos os que Lhe obedecem
causa de salvação eterna.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31), 2-3ab.3cd-4.5-6.15-16ab.20 (R. 17b) 

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

Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Inclinai para mim os vossos ouvidos,
apressai-vos em me libertar.

Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação;
porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. 
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Livrai-me da armadilha que me prepararam,
porque Vós sois o meu refúgio.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.

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

Como é grande, Senhor, a vossa bondade
que tendes reservada para os que Vos temem:
à vista da vossa face, Vós a concedeis
àqueles que em Vós confiam.

SEQUÊNCIA

 A sequência é facultativa e pode cantar-se ou recitar-se por inteiro ou em for-
ma breve: a partir da estrofe  *Maria, fonte de amor.

Estava a Mãe dolorosa,  
Junto da cruz lacrimosa,
Enquanto Jesus sofria.

Uma longa e fria espada, 
Nessa hora atribulada,
O seu coração feria.

Oh quão triste e tão aflita
Padecia a Mãe bendita,
Entre blasfémias e pragas,

Ao olhar o Filho amado,
De pés e braços pregado,
Sangrando das Cinco Chagas!

Quem é que não choraria,
Ao ver a Virgem Maria,
Rasgada em seu coração,

Sem poder em tal momento,
Conter as fúrias do vento
E os ódios da multidão!

Firme e heróica no seu posto,
Viu Jesus pendendo o rosto,
Soltar o alento final.

Ó Cristo, por vossa Mãe,
Que é nossa Mãe também,
Dai-nos a palma imortal.
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* Maria, fonte de amor,
Fazei que na vossa dor
Convosco eu chore também.

Fazei que o meu coração
Seja todo gratidão
A Cristo de quem sois Mãe.

Do vosso olhar vem a luz
Que me leva a ver Jesus
Na sua imensa agonia.

Convosco, ó Virgem, partilho
Das penas do vosso Filho,
Em quem minha alma confia.

Mãos postas, à vossa beira,
Saiba eu, a vida inteira,
Guiar por Vós os meus passos.

E quando a noite vier,
Eu me sinta adormecer
No calor dos vossos braços.

Virgem das Virgens, Rainha,
Mãe de Deus, Senhora minha,
Chorar convosco é rezar.

Cada lágrima chorada
Lembra uma estrela tombada
Do fundo do vosso olhar.

No Calvário, entre martírios,
Fostes o Lírio dos lírios,
Todo orvalhado de pranto.

Sobre o ódio que O matava,
Fostes o amor que adorava
O Filho três vezes santo.

A cruz do Senhor me guarde,
De manhã até à tarde,
A minha alma contrita.

E quando a morte chegar,
Que eu possa ir repousar
À sua sombra bendita.

ALELUIA                                

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Bendita seja a Virgem Maria, 
 que, sem passar pela morte,
mereceu a palma do martírio, 
 ao pé da cruz do Senhor.  
         Refrão
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Em vez deste Evangelho, pode ler-se o que se lhe segue.

EVANGELHO Jo 19, 25-27

 «Eis o teu filho...Eis a tua Mãe»

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

Em vez do Evangelho precedente, pode ler-se o seguinte:

EVANGELHO Lc 2, 33-35

«Uma espada trespassará a tua alma»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
Naquele tempo,
o pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados
com o que se dizia d’Ele.
Simeão abençoou-os 
e disse a Maria, sua Mãe:
«Este Menino foi estabelecido
para que muitos caiam ou se levantem em Israel
e para ser sinal de contradição;
– e uma espada trespassará a tua alma –
assim se revelarão os pensamentos de todos os corações».
Palavra da salvação.
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16 de Setembro

S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, 
mártires
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  2 Cor 4, 7-15:  p. 472
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 470
EVANGELHO Jo 17, 11b-19:  p. 485

17 de Setembro

S. Roberto Belarmino, 
bispo e doutor da Igreja

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I  Sab 7, 7-10.15-16:  p. 528
SALMO RESPONSORIAL Salmo 18B (19B), 8.9.10.11:  p. 529
EVANGELHO Mt 7, 21-29:  p. 543

19 de Setembro

S. Januário, bispo e mártir

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  Hebr 10, 32-36:  p. 475
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 463
EVANGELHO Jo 12, 24-26:  p. 483
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20 de Setembro

SS. André Kim Taegon, presbítero,
Paulo Chang Hasang, e Companheiros,

 mártires

Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  Sab 3, 1-9:  p. 462
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 463
EVANGELHO Lc 9, 23-26:  p. 482

21 de Setembro

S. MATEUS, APÓSTOLO E EVANGELISTA
Festa

LEITURA I Ef 4, 1-7.11-13

«A uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas»

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

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.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Nós Vos louvamos, ó Deus; nós Vos bendizemos, Senhor.
O coro glorioso dos Apóstolos canta os vossos louvores.
                                                       Refrão
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EVANGELHO Mt 9, 9-13

«‘Segue-Me’:  ele levantou-se e seguiu Jesus»

  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.

23 de Setembro

S. Pio de Pietrelcina, presbítero

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

LEITURA I Gal 2, 19-20:  p. 596
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5:  p. 571
EVANGELHO Mt 16, 24-27:  p. 613
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26 de Setembro
S. Cosme e S. Damião, mártires

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I Sab 3, 1-9:  p. 462
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 463
EVANGELHO Mt 10, 28-33:  p. 480

27 de Setembro
S. Vicente de Paulo, presbítero

Memória

Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (que se dedicaram às obras de misericórdia): p. 562 ss.

LEITURA I 1 Cor 1, 26-31

«Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos.
Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é fraco para confundir o forte;
escolheu o que é vil e desprezível, 
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus.
É por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
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Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 
 (R.cf. la)

Refrão: Feliz o homem que espera no Senhor. 

      Ou: Aleluia. 

Feliz o homem que teme ao 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 diante dos rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo. 

Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado: 
o justo deixará memória eterna. 

Ele não receia más notícias,
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, 
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade.

EVANGELHO   Mt 9, 35-38:  p. 514
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28 de Setembro

S. Venceslau, mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  1 Pedro 3, 14-17:  p. 476
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 470
EVANGELHO Mt 10, 34-39:  p. 481

No mesmo dia 28 de Setembro

SS. Lourenço Ruiz e Companheiros, 
mártires

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  2 Cor 4, 7-15:  p. 472
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 470
EVANGELHO Mt 10, 28-33:  p. 480
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29 de Setembro

S. MIGUEL, S. GABRIEL E S. RAFAEL, 
ARCANJOS

Festa

 Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue.

LEITURA I Dan 7, 9-10.13-14

«Milhares de milhares o serviam»

Leitura da Profecia de Daniel
Eu estava a olhar, 
quando foram colocados tronos
e um Ancião sentou-se.
Tinha vestes brancas como a neve
e os cabelos eram como a lã pura.
O seu trono eram chamas de fogo, com rodas de lume vivo.
Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele.
Milhares de milhares o serviam
e miríades de miríades o assistiam.
O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos.
Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu,
veio alguém semelhante a um Filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável
e conduziram-no à sua presença.
Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza,
e todos os povos, nações e línguas O serviram.
O seu poder é eterno, não passará jamais,
e o seu reino jamais será destruído.
Palavra do Senhor.
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 Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:

LEITURA I Ap 12, 7-12a

«Miguel e os seus Anjos lutaram contra o Dragão»

Leitura do Apocalipse de São João
Travou-se um combate no Céu:
Miguel e os seus Anjos lutaram contra o Dragão.
O Dragão e os seus anjos lutaram também,
mas foram derrotados
e perderam o seu lugar no Céu para sempre.
Foi expulso o enorme Dragão, a antiga serpente,
aquele que chamam Diabo e Satanás,
que seduz o universo inteiro;
foi precipitado sobre a terra
e os seus anjos foram precipitados com ele.
Depois ouvi no Céu uma voz poderosa que dizia:
«Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus
e a autoridade do seu Ungido,
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos,
aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus.
Eles venceram-no, graças ao sangue do Cordeiro
e à palavra do testemunho que deram,
desprezando a própria vida, até aceitarem a morte.
Por isso, alegrai-vos, ó Céus,
e vós que neles habitais».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5
 (R. 1c)

Refrão: Na presença dos Anjos,
 eu Vos louvarei, Senhor.

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

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

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,
quando ouvirem as palavras da vossa boca.
Celebrarão os caminhos do Senhor,
porque é grande a glória do Senhor.

ALELUIA Salmo 102 (103), 21

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendizei o Senhor todos os seus exércitos,
poderosos executores da sua vontade.  Refrão
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EVANGELHO Jo 1, 47-51

«Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse:
«Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há fingimento».
Perguntou-lhe Natanael: «De onde me conheces?».
Jesus respondeu-lhe:
«Antes que Filipe te chamasse,
Eu vi-te quando estavas debaixo da figueira».
Disse-lhe Natanael:
«Mestre, Tu és o Filho de Deus,
Tu és o Rei de Israel!».
Jesus respondeu:
«Porque te disse: ‘Eu vi-te debaixo da figueira’, acreditas.
Verás coisas maiores do que estas».
E acrescentou: «Em verdade, em verdade vos digo:
Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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30 de Setembro

S. Jerónimo, 
presbítero e doutor da Igreja

Memória

Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I 2 Tim 3, 14-17

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

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
Caríssimo:
Permanece firme no que aprendeste
e aceitaste como certo,
sabendo de quem o aprendeste.
Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras;
elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação,
pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura, inspirada por Deus,
é útil para ensinar, persuadir, corrigir
e formar segundo a justiça.
Assim o homem de Deus será perfeito,
bem preparado para todas as boas obras.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14  
 (R.12b) 

Refrão: Ensinai-me, Senhor, 
 o caminho dos vossos mandamentos. 

Como há-de o jovem manter puro o seu caminho?
Guardando as vossas  palavras.
De todo o coração Vos procuro,
não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.

Conservo a vossa palavra dentro do coração,
para não pecar contra Vós.
Bendito sejais, Senhor,
ensinai-me os vossos decretos.

Enuncio com os meus lábios
todos os juízos da vossa boca.
Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens
do que em todas as riquezas.

EVANGELHO Mt 13, 47-52: p. 545


