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LEITURA  I  

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA  I    –  1 Ex 32, 7-14

«Pensava em exterminá-los, se Moisés, o seu eleito,
não intercedesse junto d’Ele e aplacasse a sua ira»  (Salmo 105, 23)

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

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 105 (106), 19-20.21-22.23
  (cf. 4a) 

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

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

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

E pensava já em exterminá-los,
se Moisés, o seu eleito,
não intercedesse junto d’Ele
e aplacasse a sua ira para os não destruir.
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LEITURA I    –  2 Deut 10, 8-9

«O Senhor é a sua herança»

Leitura do Livro do Deuteronómio
Naqueles dias, 
Moisés disse ao povo: 
«O Senhor escolheu a tribo de Levi,
para levar a arca da aliança do Senhor, 
para estar na presença do Senhor e O servir 
e para abençoar o povo em seu nome, 
como tem feito até ao dia de hoje. 
Por isso Levi não recebeu parte na herança como os seus irmãos.
O Senhor é a sua herança, 
como prometeu o Senhor, vosso Deus». 
Palavra do Senhor. 

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 em vossa presença,
 delícias eternas à vossa direita.
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LEITURA  I    –  3 1 Sam 16, 1b. 6-13a

«Levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias,
O Senhor disse a Samuel:
«Enche a âmbula de óleo e parte.
Vou enviar-te a Jessé de Belém,
porque escolhi um rei entre os seus filhos».
Quando chegou a Belém, 
Samuel viu Eliab e pensou consigo:
«Certamente é este o ungido do Senhor».
Mas o Senhor disse a Samuel:
«Não te impressiones com o seu belo aspecto,
nem com a sua elevada estatura,
porque não foi esse que Eu escolhi.
Deus não vê como o homem:
o homem olha às aparências,
o Senhor vê o coração».
Jessé chamou Aminabad e conduziu-o à presença de Samuel.
Mas Samuel disse:
«Também não foi este que o Senhor escolheu».
Jessé trouxe Samá; e Samuel disse:
«Ainda não foi este que o Senhor escolheu».
Jessé fez assim passar os sete filhos diante de Samuel,
mas Samuel declarou-lhe:
«O Senhor não escolheu nenhum destes».
E perguntou a Jessé:
«Estão aqui todos os teus filhos?».
Jessé respondeu-lhe:
«Falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho».
Samuel ordenou: «Manda-o chamar,
porque não nos sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar».
Então Jessé mandou-o chamar:
era ruivo, de belos olhos e agradável presença.
O Senhor disse a Samuel:
«Levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo».
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Samuel pegou na âmbula do óleo
e ungiu-o na presença dos irmãos.
Daquele dia em diante,
o Espírito do Senhor apoderou-Se de David.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27  
 (R. 2a) 

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia.

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes:
 «A bondade está estabelecida para sempre»,
no céu permanece firme a vossa fidelidade.

«Concluí uma aliança com o meu eleito,
fiz um juramento a David, meu servo:
Conservarei a tua descendência para sempre,
estabelecerei o teu trono por todas as gerações. 

Encontrei a David, meu servo, 
ungi-o com óleo santo. 
Estarei sempre a seu lado 
e com a minha força o sustentarei.

A minha fidelidade e bondade estarão com ele, 
pelo meu nome será firmado o seu poder. 
Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai, 
meu Deus, meu Salvador’». 
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LEITURA  I    –   4 Is 6, 1-8

«Quem enviarei? Quem irá por nós?»

Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá,
vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime;
a fímbria do seu manto enchia o templo.
À sua volta estavam serafins de pé,
que tinham seis asas cada um:
com duas asas cobriam o rosto e com as outras duas voavam.
E clamavam alternadamente, dizendo:
«Santo, santo, santo é o Senhor do Universo.
A sua glória enche toda a terra».
Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos
e o templo enchia-se de fumo.
Então exclamei:
«Ai de mim, que estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros;
moro no meio de um povo de lábios impuros
e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo».
Um dos serafins voou ao meu encontro,
tendo na mão um carvão ardente
que tirara do altar com uma tenaz.
Tocou-me com ele na boca e disse-me:
«Isto tocou os teus lábios:
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
Ouvi então a voz do Senhor, que dizia:
«Quem enviarei? Quem irá por nós?».
Eu respondi:
«Eis-me aqui: podeis enviar-me».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd 
 (R. 8a e 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! 

De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa Lei está no meu coração». 

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Proclamei a vossa fidelidade e salvação
no meio da grande assembleia.

LEITURA  I    –  5       (Para os missionários) Is 52, 7-10

«Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus»

Leitura do Livro de Isaías
Como são belos sobre os montes
os pés do mensageiro que anuncia a paz,
que traz a boa nova, que proclama a salvação
e diz a Sião: «O teu Deus é Rei».
Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz.
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Todas juntas soltam brados de alegria,
porque vêem com os próprios olhos
o Senhor que volta para Sião.
Rompei todas em brados de alegria, 
ruínas de Jerusalém,
porque o Senhor consola o seu povo,
resgata Jerusalém.
O Senhor descobre o seu santo braço 
à vista de todas as nações
e todos os confins da terra 
verão a salvação do nosso Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10 
 (R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povos 
 as maravilhas do Senhor. 

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas. 

Dai ao Senhor, ó famílias dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
sustenta o mundo e ele não vacila,
governa os povos com equidade.
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LEITURA I     –   6 Is 61, 1-3a

«O Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres» (cf. Lc 4, 18)

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou 
a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos 
e a liberdade aos prisioneiros,
a proclamar o ano da graça do Senhor
e o dia da acção justiceira do nosso Deus;
a consolar todos os aflitos,
a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do trajo de luto,
cânticos de louvor em vez de um espírito abatido.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27
 (R. 2a) 

Refrão: Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia. 

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor 
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. 
Vós dissestes:
 «A bondade está estabelecida para sempre»,
no céu permanece firme a vossa fidelidade. 

«Concluí uma aliança com o meu eleito, 
fiz um juramento a David, meu servo: 
Conservarei a tua descendência para sempre, 
estabelecerei o teu trono por todas as gerações. 

Encontrei a David, meu servo,
ungi-o com óleo santo.
Estarei sempre a seu lado
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e com a minha força o sustentarei.
A minha fidelidade e bondade estarão com ele,
pelo meu nome será firmado o seu poder.
Ele me invocará: ‘Vós sois meu Pai,
meu Deus, meu Salvador’».

LEITURA  I    –   7 Jer 1, 4-9

«Irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar»

Leitura do Livro de Jeremias
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».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10 
 (R. 3)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. 

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
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cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas. 

Dai ao Senhor, ó famílias dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
sustenta o mundo e ele não vacila,
governa os povos com equidade.

LEITURA  I   –   8 Ez 3, 16-21

«Fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem, fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel:
quando ouvires uma palavra da minha boca, 
tu os advertirás da minha parte. 
Se Eu mandar dizer ao pecador: ‘Vais morrer’, 
e tu não o advertires, 
se não lhe falares para o desviar do seu mau caminho 
e assim lhe salvar a vida, 
ele morrerá devido aos seus pecados, 
mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte. 
Se tu, porém, advertires o pecador 
e ele não se afastar da impiedade e do mau caminho, 
então ele morrerá devido aos seus pecados, 
mas tu salvarás a tua vida. 
E se o justo se afastar da sua justiça e praticar o mal, 
Eu o farei tropeçar e morrerá. 
Se tu não o advertiste, 
ele morrerá devido aos seus pecados, 
sem que se tenham em conta as boas obras que tenha praticado. 
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Mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte. 
Se tu, porém, avisares o justo para que não peque 
e ele de facto não pecar, 
decerto viverá porque deu ouvidos à advertência 
e tu salvarás a tua vida». 
Palavra do Senhor. 

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.

LEITURA  I     –   9 Ez 34, 11-16

«Como o pastor que vigia o rebanho, Eu cuidarei das minhas ovelhas»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor Deus:
«Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas
e hei-de encontrá-las.
Como o pastor que vigia o rebanho,
quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas,
assim Eu cuidarei das minhas ovelhas,
para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram 
num dia de nevoeiro e de trevas.
Arrancá-las-ei de entre os povos
e as reunirei dos vários países,
para as reconduzir à sua própria terra.
Apascentá-las-ei nos montes de Israel,
nas ribeiras e em todos os lugares habitados do país.
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Eu as apascentarei em boas pastagens
e terão as suas devesas nos altos montes de Israel.
Descansarão em férteis devesas
e encontrarão pasto suculento sobre as montanhas de Israel.
Eu apascentarei o meu rebanho,
Eu o farei repousar, diz o Senhor Deus.
Hei-de procurar a ovelha que anda perdida
e reconduzir a que anda tresmalhada.
Tratarei a que estiver ferida,
darei vigor à que andar enfraquecida
e velarei pela gorda e vigorosa.
Hei-de apascentar com justiça».
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.

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 
 me enchem de confiança.

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e 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.
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 LEITURA I   

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I     –   1          (Para os missionários) Actos 13, 46-49

«Voltamo-nos para os gentios»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, 
Paulo e Barnabé disseram aos judeus:
«Era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus.
Mas uma vez que a rejeitais
e vos julgais indignos da vida eterna,
voltamo-nos para os gentios,
porque assim nos mandou o Senhor:
‘Fiz de ti a luz das nações,
para levares a salvação até aos confins da terra’».
Ao ouvirem isto, os gentios encheram-se de alegria
e glorificaram a palavra do Senhor;
e todos os que estavam destinados à vida eterna
abraçaram a fé.
Assim, a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região.
Palavra do Senhor.

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.
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LEITURA I     –   2 Actos 20, 17-18a.28-32.36

«Tende cuidado convosco e com todo o rebanho,
do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes,

para apascentardes a Igreja de Deus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
estando Paulo em Mileto, 
mandou a Éfeso chamar os anciãos da Igreja.
Quando chegaram junto dele, disse-lhes:
«Tende cuidado convosco e com todo o rebanho,
do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes
para apascentardes a Igreja de Deus,
que Ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho.
Eu sei que, depois da minha partida,
se hão-de introduzir entre vós lobos devoradores
que não pouparão o rebanho.
De entre vós mesmos 
se hão-de erguer homens com palavras perversas,
para arrastarem os discípulos atrás de si.
Por isso, sede vigilantes
e lembrai-vos que, durante três anos, noite e dia,
não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós.
Agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça,
que tem o poder de construir o edifício 
e conceder a herança a todos os santificados».
Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 109 (110), 1.2.3.4 
 (R. 4bc)

Refrão: Tu és sacerdote para sempre,
 segundo a ordem de Melquisedec.

Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés.

O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu  poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.

A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».

O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».

LEITURA  I   –   3        (Para os missionários) Actos 26, 19-23

«O Messias veio anunciar a luz ao povo judeu e aos gentios»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, 
Paulo, prisioneiro, disse ao rei Agripa:
«Rei Agripa, eu não desobedeci à visão celeste que tive. 
Pelo contrário, anunciei primeiro aos habitantes de Damasco, 
depois em Jerusalém e em todo território da Judeia 
e também aos gentios
que se arrependessem e se convertessem a Deus, 
vivendo de uma maneira digna da sua conversão. 
Foi por isso que os judeus me prenderam no templo 
e tentaram matar-me. 
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Mas, com o auxílio de Deus,  
continuo até hoje a dar testemunho 
diante de pequenos e grandes,
não dizendo outras coisas, 
senão o que Moisés e os Profetas 
anunciaram que havia de acontecer,
isto é, que o Messias tinha de sofrer 
e que seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, 
para anunciar a luz ao povo judeu e aos gentios». 
Palavra do Senhor. 

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
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 LEITURA  II   

LEITURA II      –   1 Rom 12, 3-13                

«Possuímos dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Em virtude da graça que me foi concedida,
digo a todos e a cada um de vós:
ninguém tenha de si mesmo uma opinião superior à que deve ter,
mas uma opinião moderada,
cada um conforme o grau de fé que Deus lhe concedeu.
Nós temos muitos membros num só corpo
e não exercem todos a mesma função.
Assim também, nós que somos muitos, 
formamos em Cristo um só corpo
e somos membros uns dos outros.
Mas possuímos dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada.
Quem tem o dom da profecia, 
comunique-o em harmonia com a fé;
quem tem o dom do ministério, 
exerça as funções do ministério;
quem tem o dom do ensino, ensine;
quem tem o dom de exortar, exorte;
quem tem a missão de repartir, faça-o com simplicidade;
quem preside, faça-o com zelo;
quem exerce misericórdia, faça-o com alegria.
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
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Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Palavra do Senhor.

LEITURA II    –   2        (Para os missionários) 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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LEITURA II    –   3 1 Cor 4, 1-5

«Como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Todos nos devem considerar como servos de Cristo
e administradores dos mistérios de Deus.
Ora o que se requer nos administradores é que sejam fiéis.
Quanto a mim, pouco me importa
ser julgado por vós ou por um tribunal humano;
nem sequer me julgo a mim próprio.
De nada me acusa a consciência,
mas não é por isso que estou justificado:
quem me julga é o Senhor.
Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo,
até que venha o Senhor,
que há-de iluminar o que está oculto nas trevas
e manifestar os desígnios dos corações.
E então cada um receberá da parte de Deus 
o louvor que merece.
Palavra do Senhor.  

LEITURA II     –   4 1 Cor 9, 16-19.22-23

«Ai de mim se não evangelizar!»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória,
é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho!
Se o fizesse por minha iniciativa,
teria direito a recompensa.
Mas, como não o faço por minha iniciativa,
desempenho apenas um cargo que me está confiado.
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Em que consiste, então, a minha recompensa?
Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos,
de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível.
Com os fracos tornei-me fraco,
a fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo.
E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens.
Palavra do Senhor.

LEITURA  II     –   5 2 Cor 3, 1-6a

«Tornou-nos capazes de sermos ministros de uma nova aliança»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos?
Necessitamos nós, como certas pessoas,
de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte?
A nossa carta sois vós mesmos,
carta escrita em nossos corações,
conhecida e lida por todos os homens.
É manifesto que vós sois uma carta de Cristo,
confiada ao nosso ministério, escrita não com tinta,
mas com o Espírito de Deus vivo;
não em tábuas de pedra,
mas em tábuas de carne que são os vossos corações.
É por Cristo que temos esta certeza diante de Deus.
Não é que por nós próprios 
possamos atribuir-nos seja o que for,
como se viesse de nós.
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Essa capacidade vem de Deus.
Foi Ele que nos tornou capazes
de sermos ministros de uma nova aliança.
Palavra do Senhor.

LEITURA  II    –   6 2 Cor 4, 1-2.5-7

 «Nós pregamos  Jesus Cristo.
Somos vossos servos, por causa de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: 
Não desanimamos neste ministério 
que nos foi confiado pela misericórdia de Deus.
Pusemos de parte as dissimulações do acanhamento,
sem proceder com astúcia, 
nem falsificar a palavra de Deus.
Não nos pregamos a nós próprios, 
mas a Cristo Jesus, o Senhor. 
Somos vossos servos, por causa de Jesus. 
De facto, o Deus que disse: 
«Das trevas brilhará a luz»,
fez brilhar a luz em nossos corações, 
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus,
que se reflecte no rosto de Cristo. 
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério,
para que se conheça que um poder tão sublime 
vem de Deus e não de nós. 
Palavra do Senhor. 
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LEITURA II     –   7 2 Cor 5, 14-20                      

«Confiou-nos o ministério da reconciliação»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante, 
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura;
as coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II     –   8 Ef 4, 1-7.11-13

«Em ordem ao trabalho do ministério, 
para a edificação do Corpo de Cristo»

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.
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.
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LEITURA  II     –   9 Col 1, 24 -29

«Tornei-me ministro da Igreja, 
em virtude do cargo que Deus me confiou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos:
Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós
e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo,
em benefício do seu corpo que é a Igreja.
Dela me tornei ministro,
em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito,
isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus,
o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos
e que foi agora manifestado aos seus santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer
em que consiste, entre os gentios,
a glória inestimável deste mistério:
Cristo no meio de vós, esperança da glória.
E nós O anunciamos, advertindo todos os homens
e instruindo-os em toda a sabedoria,
a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.
É para isso que eu trabalho,
combatendo com o apoio da sua força,
que actua em mim poderosamente.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II     –   10 1 Tes 2, 2b-8                       

«Desejávamos partilhar convosco
não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos:
Em Deus encontrámos coragem
para vos anunciar o seu Evangelho
no meio de grandes lutas.
A nossa pregação não nasce do erro,
nem da impureza ou da fraude.
Mas, como Deus nos encontrou dignos de nos confiar o Evange-
lho,
assim o pregamos, 
não para agradar aos homens,
mas a Deus que põe à prova os nossos corações.
Bem sabeis que nunca usámos palavras de lisonja
nem recursos de ganância;
Deus é testemunha.
Também não procurámos as honras humanas,
quer da vossa parte, quer da parte dos outros,
embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade
como apóstolos de Cristo.
Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade,
como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar.
Pela viva afeição que vos dedicámos,
desejávamos partilhar convosco
não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida,
tão caros vos tínheis tornado para nós.
Palavra do Senhor.
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LEITURA  II     –   11 2 Tim 1, 13-14; 2, 1-3

«Guarda a boa doutrina que nos foi confiada,
com o auxílio do Espírito Santo»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Toma como norma as sãs palavras que me ouviste,
segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo.
Guarda a boa doutrina que nos foi confiada,
com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.
Tu, meu filho, 
fortalece-te com a graça de Cristo Jesus.
O que aprendeste de mim, na presença de tantas testemunhas,
confia-o a homens fiéis,
que por sua vez o possam ensinar a outros.
Suporta os sofrimentos,
como bom soldado de Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

LEITURA  II     –   12 2 Tim 4, 1-5

«Trabalha no anúncio do Evangelho,
cumpre bem o teu ministério»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: 
Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo,
que há-de julgar os vivos e os mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino:
Proclama a palavra,
insiste a propósito e fora de propósito,
argumenta, ameaça e exorta,
com toda a paciência e doutrina.
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Tempo virá em que os homens não suportarão mais a sã doutrina:
mas, desejosos de ouvir novidades,
escolherão para si uma multidão de mestres, 
ao sabor das suas paixões,
e desviarão os ouvidos da verdade, 
voltando-se para as fábulas.
Tu, porém, sê prudente em tudo,
suporta os sofrimentos,
trabalha no anúncio do Evangelho,
cumpre bem o teu ministério.
Palavra do Senhor.

LEITURA  I    –   13 1 Pedro 5, 1-4

«Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro 
Caríssimos:
Recomendo aos anciãos que estão entre vós,
eu que sou ancião como eles
e testemunha dos sofrimentos de Cristo
e também participante da glória que há-de ser revelada:
Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado,
velando por ele,
não constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus,
não por ganância mas por dedicação,
nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados
mas tornando-vos modelos do rebanho.
E quando aparecer o supremo Pastor,
recebereis a coroa eterna de glória.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

 Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão Ale-
luia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versículo, uma das aclamações 
propostas na p. 390.

1

ALELUIA Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 9, 35-38

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

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
Jesus percorria todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades.
Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão,
porque andavam fatigadas e abatidas, 
como ovelhas sem pastor.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara».
Palavra da salvação.
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2    
(Para um papa)

ALELUIA Mc 1, 17

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.             Refrão

EVANGELHO Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha Igreja»

  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.
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3

ALELUIA Mt 23, 9b.10b                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Um só é o vosso Pai, o Pai celeste;
um só é o vosso mestre, Jesus Cristo.  Refrão

EVANGELHO Mt 23, 8-12

«Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não vos deixeis tratar por ‘Mestres’,
porque um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos.
Na terra não chameis a ninguém vosso ‘Pai’,
porque um só é o vosso pai, o Pai celeste.
Nem vos deixeis tratar por ‘Doutores’,
porque um só é o vosso doutor, o Messias.
Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo.
Quem se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».
Palavra da salvação.

4
(Para os missionários)

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
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EVANGELHO Mt 28, 16-20

«Ide e ensinai todas as nações»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA Mc 1, 17

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.  Refrão

EVANGELHO Mc 1, 14-20

«Farei de vós pescadores de homens»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
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Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu Simão e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo 
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus.
Um pouco mais adiante,
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os.
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados
e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.

6
(Para os missionários)

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 Mc  16, 15-20

«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
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Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra 
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

7
(Para os missionários)

ALELUIA Mc 1, 17

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.     Refrão

EVANGELHO Lc  5, 1-11

«Já que o dizes, lançarei as redes»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
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Os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-Se
e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido,
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.
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8

ALELUIA Lc 4, 18

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

O Senhor enviou-Me a anunciar aos pobres a boa nova,
a proclamar aos cativos a redenção.  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.
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.
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9

ALELUIA Jo 15, 15b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

EVANGELHO Lc 22, 24-30

«Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se uma questão entre os Apóstolos:
qual deles se devia considerar o maior?
Disse-lhes Jesus:
«Os reis das nações exercem domínio sobre elas
e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores.
Vós não deveis proceder desse modo.
O maior entre vós seja como o menor
e aquele que manda seja como quem serve.
Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que serve?
Não é o que está à mesa?
Ora Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações.
E Eu preparo para vós um reino,
como meu Pai o preparou para Mim:
comereis e bebereis à minha mesa, no meu reino,
e sentar-vos-eis sobre tronos,
a julgar as doze tribos de Israel».
Palavra da salvação.  
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10

ALELUIA   Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO                                                 Jo 10, 11-16

«O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus:
«Eu sou o Bom Pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o Bom Pastor:
conheço as minhas ovelhas 
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece 
e Eu conheço o Pai;
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor».
Palavra da salvação.
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ALELUIA Jo 15, 15b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

 

EVANGELHO Jo 15, 9-17

«Já não vos chamo servos, mas amigos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
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Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.

12
(Para um papa)

ALELUIA Jo 10, 14                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Jo 21, 15-17

«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, amas-Me tu mais do que estes?».
Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta os meus cordeiros».
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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».
Palavra da salvação.


