
OUTUBRO

1 de Outubro

S. Teresa do Menino Jesus, virgem
Padroeira das Missões

Memória

Na África: Festa

Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.

LEITURA I Is 66, 10-14c

«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio»

Leitura do Livro de Isaías
Alegrai-vos com Jerusalém,
exultai com ela, todos vós que a amais.
Com ela enchei-vos de júbilo,
todos vós que participastes no seu luto.
Assim podereis beber e saciar-vos
com o leite das suas consolações,
podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência.
Porque assim fala o Senhor:
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio
e a riqueza das nações como torrente transbordante.
Os seus meninos de peito serão levados ao colo
e acariciados sobre os joelhos.
Como a mãe que anima o seu filho,
também Eu vos confortarei:
em Jerusalém sereis consolados».
Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração
e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros.
A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo  130 (131), 1.2 e 3

Refrão:  Guardai-me na vossa paz, Senhor.

Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.

Antes fico sossegado e tranquilo,
como criança ao colo da mãe.
Espera, Israel, no Senhor,
agora e 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

EVANGELHO  Mt 18, 1-5

«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».
Palavra da salvação.
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2 de Outubro

Santos Anjos da Guarda
Memória

 O Evangelho desta memória é próprio.

LEITURA I Ex 23, 20-23a

«O meu Anjo irá à tua frente»

Leitura do Livro do Êxodo        
Eis o que diz o Senhor: 
«Vou enviar um Anjo à tua frente, 
para que te proteja no caminho 
e te conduza ao lugar que preparei para ti. 
Respeita a sua presença e escuta a sua voz; 
não lhe desobedeças. 
Ele não perdoaria as vossas transgressões, 
porque fala em meu nome. 
Mas, se ouvires a sua voz 
e fizeres tudo o que Eu te disser, 
serei inimigo dos teus inimigos 
e perseguirei os que te perseguirem. 
O meu Anjo irá à tua frente».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 90 (91) 1-2. 3-4. 5-6. 10-11
 (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 
e moras à sombra do Omnipotente, 
diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e a minha cidadela: 
meu Deus, em Vós confio».
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Ele te livrará do laço do caçador 
e do flagelo maligno. 
Cobrir-te-á com as suas penas, 
debaixo das suas asas encontrarás abrigo.
 
A sua fidelidade é escudo e couraça: 
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 Ele mandará aos seus anjos 
que te guardem em todos os teus caminhos. 

ALELUIA Salmo 102 (103),  21

Refrão: Aleluia.

Bendizei o Senhor, todos os seus exércitos, 
que estais ao seu serviço e executais a sua vontade.  
         Refrão

EVANGELHO Mt 18, 1-5. 10

«Os seus Anjos vêem nos Céus continuamente 
o rosto de meu Pai que está nos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, 
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. 
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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 vêem continuamente 
o rosto de meu Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

4 de Outubro

S. Francisco de Assis
Memória

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

LEITURA  I Gal 6, 14-18

«Por Ele o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Longe de mim gloriar-me,
a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.
Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa:
o que tem valor é a nova criatura.
Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma,
bem como para o Israel de Deus.
Doravante ninguém me importune,
porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus.
Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com o vosso espírito. Amen.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11 
 (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.

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 humildes os mistérios do reino. 
                Refrão 

EVANGELHO Mt 11, 25-30

«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.
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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.
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.

 6 de Outubro

S. Bruno, presbítero

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

LEITURA I  Filip 3, 8-14:  p. 598
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 1, 1-2.3.4 e 6:  p. 584
EVANGELHO Lc 9, 57-62:  p. 634
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7 de Outubro

Nossa Senhora do Rosário
Memória

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.

LEITURA I  Actos 1, 12-14:  p. 432
SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55:  p. 433

ALELUIA Lc 1, 28

Refrão: Aleluia.    Repete-se 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois Vós entre as mulheres.    Refrão 

EVANGELHO Lc 1, 26-38

«Conceberás e darás à luz um Filho»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José,
que era descendente de David.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo: 
«Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e o seu reinado não terá fim».
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Maria disse ao Anjo:
«Como será isto, se eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe:
«O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra».
Palavra da salvação. 

 9 de Outubro

SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA I  2 Cor 6, 4-10:  p. 473
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6:  p. 470
EVANGELHO Mt 5, 13-16:  p. 608

No mesmo dia 9 de Outubro

S. João Leonardo, presbítero

Comum dos Pastores: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (que se dedicaram às obras de misericórdia): pp. 562 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 5, 1-11:  p. 519
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11 de Outubro
S. João XXIII, papa

Comum dos Pastores da Igreja (Para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  Ez 34, 11-16:  p. 497
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1):  p. 498 
EVANGELHO Jo 21, 15-17:  p. 525 

14 de Outubro

S. Calisto I, papa e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): p. 486 ss.

LEITURA I  1 Pedro 5, 1-4:  p. 513
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd.  p. 492
EVANGELHO Lc 22, 24-30:  p. 522
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15 de Outubro

S. Teresa de Jesus, 
virgem e doutora da Igreja

Memória

Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.

LEITURA I Rom 8, 22-27

«O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nós sabemos que toda a criatura geme ainda agora
e sofre as dores da maternidade.
E não só ela, 
mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito,
gememos interiormente,
esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.
É em esperança que estamos salvos,
pois ver o que se espera não é esperança:
quem espera o que já vê?
Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança.
Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza,
porque não sabemos o que pedir nas nossas orações;
mas o próprio Espírito intercede por nós 
com gemidos inefáveis.
E Aquele que vê no íntimo dos corações
conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus
que o Espírito intercede pelos cristãos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 18B (19B) 8.9.10.11 
 (R. cf. Jo 6, 63c)

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.

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

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

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

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

EVANGELHO Jo 15, 1-8:   p. 639

16 de Outubro

S. Hedviges, religiosa
Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.

LEITURA I  Sir 26, 1-4.16-21 (gr. 1-4.13-16):  p. 580
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5:  p. 580
EVANGELHO Mc 3, 31-35:  p. 626
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No mesmo dia 16 de Outubro

S. Margarida Maria Alacoque, virgem

Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.

LEITURA I Ef 3, 14-19

«Conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu dobro os joelhos diante do Pai,
de quem recebe o nome 
toda a paternidade nos céus e na terra,
para que Se digne, segundo as riquezas da sua glória,
armar-vos poderosamente pelo seu Espírito,
para que se fortifique em vós o homem interior
e Cristo habite pela fé em vossos corações.
Assim, profundamente enraizados na caridade,
podereis compreender, com todos os santos,
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade
do amor de Cristo,
que ultrapassa todo o conhecimento,
e assim sejais totalmente saciados na plenitude de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1)

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta, 
leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
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Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
o vosso cajado e o vosso báculo enchem-me de confiança. 

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

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

EVANGELHO Mt 11, 25-30:  p. 611

17 de Outubro

S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir
Memória

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

LEITURA I Filip 3, 17 __ 4,1

«A nossa pátria está nos Céus»

Leitura da  Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos:
Sede meus imitadores
e ponde os olhos naqueles
que procedem segundo o modelo que tendes em nós.
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Porque há muitos,
de quem tenho falado várias vezes
e agora falo a chorar,
que procedem como inimigos da cruz de Cristo.
O fim deles é a perdição:
têm por deus o ventre,
orgulham-se da sua vergonha
e só apreciam as coisas terrenas.
Mas a nossa pátria está nos Céus,
donde esperamos, como Salvador, o Senhor  Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo miserável,
para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso,
pelo poder que Ele tem
de sujeitar a Si todo o universo.
Portanto, meus amados e queridos irmãos,
minha alegria e minha coroa,
permanecei firmes no Senhor.
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.

ALELUIA Tg 1, 12

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
                                                                       Refrão

EVANGELHO Jo 12, 24-26

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará».
Palavra da salvação.
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18 de Outubro

S. LUCAS, EVANGELISTA
Festa

LEITURA I 2 Tim 4, 10-17b

«Só Lucas está comigo»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Demas abandonou-me por amor do mundo presente.
Ele partiu para Tessalónica, Crescente para a Galácia 
e Tito para a Dalmácia. 
Só Lucas está comigo. 
Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia, 
porque me é muito útil no ministério. 
Enviei Tíquico a Éfeso. 
Quando vieres, traz o manto que deixei em Tróade, 
em casa de Carpo, 
e também os livros, especialmente os pergaminhos. 
Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal: 
o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. 
Acautela-te dele, tu também, 
que ele opôs-se fortemente à nossa pregação. 
Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado: 
todos me abandonaram. 
Deus lhes perdoe. 
Mas 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.  
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 10-11.12-13.17-18 
 (R. cf. 12)
Refrão: Os vossos santos, Senhor,

proclamem a glória do vosso reino.

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os Vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino,
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se a todas as gerações. 

O Senhor é justo em todos os seus caminhos, 
perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade. 

ALELUIA cf. Jo 15, 16

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.    Refrão 

EVANGELHO Lc 10, 1-9

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

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
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Pedi ao dono da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de  lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.

19 de Outubro

SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros,
e Companheiros, mártires

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): 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 Mt 28, 16-20:  p. 517
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No mesmo dia 19 de Outubro
S. Paulo da Cruz, presbítero

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 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.
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.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 116 (117), 1.2 
 (R. Mc 16, 15) 
Refrão: Ide por todo o mundo
 e anunciai o Evangelho.  

      Ou: Aleluia.

Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre

EVANGELHO Mt 16, 24-27:  p. 613

22 de Outubro
S. João Paulo II, papa

Comum dos Pastores da Igreja (Para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  Is 52, 7-10:  p. 492
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10 (R. 3):  p. 493
EVANGELHO Jo 21, 15-17:  p. 525

23 de Outubro

S. João de Capistrano, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.

LEITURA I  2 Cor 5, 14-20:  p. 508
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11:  p. 566
EVANGELHO Lc 9, 57-62:  p. 634
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24 de Outubro

S. António Maria Claret, bispo
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.

LEITURA I  Is 52, 7-10:  p. 492
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10:  p. 493
EVANGELHO Mc 1, 14-20:  p. 517

Em Portugal:
27 de Outubro

B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I  Sir 3, 19-26:  p. 579
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 130 (131), 1.2 e 3:  p. 579
EVANGELHO Mt 23, 8-12:  p. 516

28 de Outubro

S. SIMÃO E S. JUDAS, APÓSTOLOS
Festa

LEITURA I Ef 2, 19-22

«Edificados sobre o alicerce dos Apóstolos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Já não sois estrangeiros nem hóspedes,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo como pedra angular.
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Em Cristo, toda a construção, bem ajustada,
cresce para formar um templo santo do Senhor;
e em união com Ele, também vós sois integrados na construção,
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.
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

EVANGELHO Lc 6, 12-19

«Escolheu doze, a quem chamou apóstolos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias,
Jesus subiu ao monte para rezar
e passou a noite em oração a Deus.



326 OUTUBRO

Quando amanheceu, chamou os discípulos
e escolheu doze entre eles, a quem deu o nome de apóstolos:
Simão, a quem deu também o nome de Pedro,
e seu irmão André;
Tiago e João; Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé;
Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota;
Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes,
que veio a ser o traidor.
Depois desceu com eles do monte
e deteve-Se num sítio plano,
com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas
de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia.
Tinham vindo para ouvir Jesus
e serem curados das suas doenças.
Os que eram atormentados por espíritos impuros
também ficavam curados.
Toda a multidão procurava tocar Jesus,
porque saía d’Ele uma força que a todos sarava. 
Palavra da salvação.

Na Missa votiva de todos os Santos Apóstolos, utilizam-se as leituras precedentes.
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Em Angola e S. Tomé e Príncipe:

Sábado antes do último domingo de Outubro

IMACULADO CORAÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

Solenidade

LEITURA I Is 61, 9-11

«Exulto de alegria no Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos
e a sua descendência no meio das nações.
Quantos os virem terão de os reconhecer
como linhagem que o Senhor abençoou.
Exulto de alegria no Senhor,
a minha alma rejubila no meu Deus,
que me revestiu com as vestes da salvação
e me envolveu num manto de justiça,
como noivo que cinge a fronte com o diadema
e a noiva que se adorna com as suas jóias.
Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante das nações.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL 1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abcd  
 (R. 1a)

Refrão: O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador.

Exulta o meu coração no Senhor,
no meu Deus se eleva a minha fronte.
Abre-se a minha boca contra os inimigos,
porque me alegro com a vossa salvação.

A arma dos fortes foi destruída
 e os fracos foram revestidos de força.
Os que viviam na abundância andam em busca de pão
 e os que tinham fome foram saciados.
A mulher estéril deu à luz muitos filhos
e a mãe fecunda deixou de conceber.

É o Senhor quem dá a morte e dá a vida,
faz-nos descer ao túmulo e de novo nos levanta.
É o Senhor quem despoja e enriquece,
é o Senhor quem humilha e exalta.

Levanta do chão os que vivem prostrados,
retira da miséria os indigentes;
fá-los sentar entre os príncipes
e destina-lhes um lugar de honra.
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LEITURA II Gal 4, 4-7

«Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei
e nos tornar seus filhos adoptivos.
E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama:
«Abá! Pai!».
Assim, já não és escravo, mas filho.
E se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Lc 2, 19

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendita seja a Virgem Santa Maria, 
que conservava a palavra de Deus,
 meditando-a em seu coração.  Refrão
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EVANGELHO Lc 2, 41-51

 «Guardava todas estes acontecimentos em seu coração»

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


