
COMUM DOS
DOUTORES DA IGREJA

LEITURA I   

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I    –   1 1 Reis 3, 11-14

«Dou-te um coração sábio e esclarecido»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
o Senhor disse a Salomão:
«Porque foi este o teu pedido
e já que não pediste longa vida, nem riqueza,
nem a morte dos teus inimigos,
mas sabedoria para praticar a justiça,
vou satisfazer o teu desejo.
Dou-te um coração sábio e esclarecido,
como nunca houve antes de ti nem haverá depois de ti.
Dar-te-ei também o que não pediste:
dou-te riqueza e glória,
de modo que, durante a tua vida,
não haverá, entre os reis, ninguém como tu. 
E se andares nos meus caminhos,
observando os meus preceitos e mandamentos,
como fez teu pai David,
conceder-te-ei uma longa vida».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 36 (37), 3-4.5-6.30-31 
 (R. 30a) 

Refrão: A boca do justo proclama a sabedoria.

Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo.
Põe no Senhor as tuas delícias, 
e Ele satisfará os anseios do teu coração.

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

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

LEITURA I     –   2 Sab 7, 7-10.15-16

«Amei a sabedoria, mais do que a saúde e a beleza»

Leitura do Livro da Sabedoria
Orei e foi-me dada a prudência;
implorei e veio a mim o espírito de sabedoria.
Preferi-a aos ceptros e aos tronos
e, em sua comparação, considerei a riqueza como nada.
Não a equiparei à pedra mais preciosa,
pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia
e, comparada com ela, a prata é considerada como lodo.
Amei-a mais do que a saúde e a beleza
e decidi tê-la como luz, 
porque o seu brilho jamais se extingue.
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Deus me conceda a graça de falar dela como Ele quer
e ter pensamentos dignos dos seus dons,
porque é Ele quem orienta a sabedoria,
é Ele quem corrige os sábios.
Em suas mãos estamos nós e as nossas palavras,
a nossa inteligência e a nossa habilidade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19 B), 8.9.10.11 
 (R. 10b ou  Jo 6, 63c)

Refrão: Os juízos do Senhor são verdadeiros e rectos.

      Ou: 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.
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LEITURA  I     –   3 Sir 15, 1-6

«Enchê-lo-á do espírito de sabedoria e inteligência»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Quem teme o Senhor procura a sabedoria
e consegui-la-á quem abraça a lei. 
A sabedoria virá ao seu encontro como mãe admirável 
e o acolherá como esposa virgem. 
Ela o alimentará com o pão da prudência 
e lhe dará a beber a água da sabedoria. 
Nela se fortalece e não vacilará, 
nela confia e não ficará confundido. 
Ela o exalta entre os seus companheiros 
e abrirá a sua boca no meio da assembleia.
Enchê-lo-á do espírito de sabedoria e inteligência
e revesti-lo-á com um manto de glória.
Acumulará sobre si um tesouro de alegria e júbilo
e lhe dará em herança um nome eterno. 
Palavra do Senhor. 

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.



531LEITURA I FORA DO TEMPO PASCAL

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.

LEITURA  I     –   4 Sir 39, 8-14 (gr. 6-11)

«Será cheio do espírito de inteligência»

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

SALMO RESPONSORIAL Salmo  36 (37), 3-4.5-6.30-31 
 (R. 30a) 

Refrão: A boca do justo proclama a sabedoria.

Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo.
Põe no Senhor as tuas delícias, 
e Ele satisfará os anseios do teu coração.
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Confia ao Senhor o teu destino
e tem confiança, que Ele actuará.
Fará brilhar a tua luz como a justiça
e como o sol do meio-dia os teus direitos.

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

LEITURA I      

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I     –   1 Actos 2, 14a.22-24.32-36

«Deus constituiu Jesus como Senhor e Messias»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Homens de Israel, ouvi estas palavras:
Jesus de Nazaré
foi um homem acreditado por Deus junto de vós
com milagres, prodígios e sinais,
que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, 
como sabeis.
Depois de entregue,
segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus,
vós destes-Lhe a morte,
cravando-O na cruz pela mão de gente perversa.
Mas Deus ressuscitou-O, livrando-O dos laços da morte,
porque não era possível que Ele ficasse sob o seu domínio.
Foi este Jesus que Deus ressuscitou
e disso todos nós somos testemunhas.



533LEITURA I NO TEMPO PASCAL

Tendo sido exaltado pelo poder de Deus,
recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo,
que Ele derramou, como vedes e ouvis.
Não foi David que subiu ao Céu,
mas ele próprio afirma:
‘Disse o Senhor ao meu Senhor:
Senta-te à minha direita,
até que Eu faça dos teus inimigos
o escabelo dos teus pés’.
Portanto, saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel
que Deus fez Senhor e Messias
esse Jesus que vós crucificastes».
Palavra do Senhor.

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.
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LEITURA I     –   2 Actos 13, 26-33

«Deus cumpriu a sua promessa, ressuscitando Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
disse Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia:
«Irmãos, 
descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus,
a nós foi dirigida esta palavra da salvação.
Na verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes
não quiseram reconhecer Jesus,
mas, condenando-O, cumpriram as palavras dos Profetas
que se lêem cada sábado.
Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte,
pediram a Pilatos que O mandasse matar.
Cumprindo tudo o que estava escrito acerca d’Ele,
desceram-no da cruz e depuseram-n’O no sepulcro.
Mas Deus ressuscitou-O dos mortos
e Ele apareceu durante muitos dias
àqueles que tinham subido com Ele 
da Galileia a Jerusalém
e são agora suas testemunhas diante do povo.
Nós vos anunciamos a boa nova
de que a promessa feita a nossos pais,
Deus a cumpriu para nós, seus filhos,
ressuscitando Jesus,
como está escrito no salmo segundo:
‘Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei’».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo  36 (37), 3-4.5-6.30-31 
 (R. 30a) 

Refrão: A boca do justo proclama a sabedoria.

Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo.
Põe no Senhor as tuas delícias, 
e Ele satisfará os anseios do teu coração.

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

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

LEITURA II    –   1 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      –   2 1 Cor 2, 1-10a

«Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Quando fui ter convosco, irmãos,
não me apresentei com sublimidade de linguagem 
ou de sabedoria
a anunciar-vos o mistério de Deus.
Pensei que, entre vós, não devia saber nada
senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras.
A minha palavra e a minha pregação
não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana,
mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.
Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos,
mas de uma sabedoria que não é deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo,
que vão ser destruídos.
Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta,
que já antes dos séculos 
Deus tinha destinado para a nossa glória.
Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu;
porque se a tivessem conhecido,
não teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito,
«nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram,
nem jamais passou pelo pensamento do homem
o que Deus preparou para aqueles que O amam».
Mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II     –   3 1 Cor 2, 10b-16                  

«Nós temos o pensamento de Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O Espírito Santo conhece todas as coisas,
até o que há de mais profundo em Deus.
Na verdade, quem sabe o que há no homem
senão o espírito humano que nele se encontra?
Assim também, ninguém conhece o que há em Deus,
senão o Espírito de Deus.
Nós não recebemos o espírito do mundo,
mas o Espírito que vem de Deus,
para conhecermos os dons da graça de Deus.
Para falarmos desses dons,
não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana,
mas a linguagem que o Espírito de Deus nos ensina,
exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais.
O homem natural
não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois são loucura para ele.
Não pode entendê-las,
porque só podem ser julgadas com critério espiritual.
Mas o homem espiritual julga todas as coisas,
enquanto ele próprio não é julgado por ninguém.
Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor,
para que O possa instruir?
Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II     –   4 Ef 3, 8-12

«Anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
A mim, o último de todos os santos,
foi concedida a graça de anunciar aos gentios
a insondável riqueza de Cristo
e de manifestar a todos 
como se realiza o mistério escondido, 
desde toda a eternidade,
em Deus, criador de todas as coisas.
E agora é por meio da Igreja,
que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes
a multiforme sabedoria de Deus,
realizada, conforme o eterno desígnio,
em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim, é pela fé em Cristo
que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança.
Palavra do Senhor.

LEITURA II     –   5 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.
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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.

LEITURA II     –   6 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.
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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     –   7 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.
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.
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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 da 
p. 390.

1

ALELUIA Mt 5, 16

Refrão:  Aleluia.     Repete-se

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

EVANGELHO Mt 5, 13-19

«Vós sois a luz do mundo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada 
para a colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
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Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
Em verdade vos digo: 
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra 
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus».
Palavra da salvação.
  

2

ALELUIA Jo 6, 63c.68c

Refrão:  Aleluia.    Repete-se

As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida; 
Vós tendes palavras de vida eterna.    Refrão 

EVANGELHO Mt 7, 21-29

«Jesus ensinava como quem tem autoridade»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Nem todo aquele que Me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
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Muitos Me dirão no dia do Juízo:
‘Senhor, não foi em teu nome que profetizámos
e em teu nome que expulsámos demónios
e em teu nome que fizemos tantos milagres?’.
Então lhes direi bem alto: 
‘Nunca vos conheci.
Apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade’.
Todo aquele que ouve as minhas palavras 
e as põe em prática
é como o homem prudente 
que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as torrentes 
e sopraram os ventos contra aquela casa;
mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras 
e não as põe em prática
é como o homem insensato 
que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as torrentes 
e sopraram os ventos contra aquela casa;
ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína».
Quando Jesus acabou de falar,
a multidão estava admirada com a sua doutrina,
porque a ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas.
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA cf. Actos 16, 14b                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Mt 13, 47-52

«Coisas novas e coisas velhas»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«O reino dos Céus é semelhante
a uma rede que, lançada ao mar, 
apanha toda a espécie de peixes.
Logo que se enche, puxam-na para a praia
e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos
e o que não presta deitam-no fora.
Assim será no fim do mundo:
os Anjos sairão a separar os maus do meio dos justos
e a lançá-los na fornalha ardente.
Aí haverá choro e ranger de dentes.
Entendestes tudo isto?».
Eles responderam-Lhe: «Entendemos».
Disse-lhes então Jesus:
«Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos Céus
é semelhante a um pai de família
que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas».
Palavra da salvação.
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4

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

«Não vos deixeis tratar por ‘Mestres’, 
porque um só é o vosso Mestre, o Messias»

  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.
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5

ALELUIA                             

Refrão: Aleluia           Repete-se

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

EVANGELHO          Forma longa Mc 4, 
1-10.13-20 

«O semeador saiu a semear»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, 
Jesus começou a ensinar de novo à beira mar. 
Veio reunir-se junto d’Ele tão grande multidão 
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava em terra, junto ao mar.
Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas. 
E dizia-lhes no seu ensino: 
«Escutai: Saiu o semeador a semear. 
Enquanto semeava, 
uma parte da semente caiu à beira do caminho; 
vieram as aves e comeram-na.
Outra parte caiu em terreno pedregoso, 
onde não havia muita terra; 
logo brotou, porque a terra não era funda.
Mas, quando o sol nasceu, queimou-se 
e, como não tinha raiz, secou. 
Outra parte caiu entre espinhos; 
os espinhos cresceram e sufocaram-na 
e não deu fruto. 
Outras sementes caíram em boa terra 
e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, 
produzindo trinta, sessenta e cem por um».
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E Jesus acrescentava: 
«Quem tem ouvidos para ouvir, oiça». 
Quando ficou só, 
os que O seguiam e os Doze 
começaram a interrogá-l’O acerca das parábolas. 
Jesus respondeu-lhes: 
«Se não compreendeis esta parábola, 
como haveis de compreender as outras parábolas? 
O semeador semeia a palavra. 
Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, 
são aqueles que a ouvem, 
mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. 
Os que recebem a semente em terreno pedregoso 
são aqueles que, ao ouvirem a palavra, 
logo a recebem com alegria;
mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes,
e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, 
sucumbem imediatamente. 
Outros há que recebem a semente entre espinhos. 
Esses ouvem a palavra, 
mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas 
e todas as outras ambições 
entram neles e sufocam a palavra, 
que fica sem dar fruto. 
E os que receberam a palavra em boa terra 
são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam 
e frutificam, dando trinta, sessenta ou cem por um».
Palavra da salvação.
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EVANGELHO          Forma breve Mc 4, 1-9

«O semeador saiu a semear»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, 
Jesus começou a ensinar de novo à beira mar. 
Veio reunir-se junto d’Ele tão grande multidão 
que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava em terra, junto ao mar.
Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas. 
E dizia-lhes no seu ensino: 
«Escutai: Saiu o semeador a semear. 
Enquanto semeava, 
uma parte da semente caiu à beira do caminho; 
vieram as aves e comeram-na.
Outra parte caiu em terreno pedregoso, 
onde não havia muita terra; 
logo brotou, porque a terra não era funda.
Mas, quando o sol nasceu, queimou-se 
e, como não tinha raiz, secou. 
Outra parte caiu entre espinhos; 
os espinhos cresceram e sufocaram-na 
e não deu fruto. 
Outras sementes caíram em boa terra 
e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, 
produzindo trinta, sessenta e cem por um». 
E Jesus acrescentava: 
«Quem tem ouvidos para ouvir, oiça»
Palavra da salvação.
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6

ALELUIA Jo 15, 5

Refrão:  Aleluia.    Repete-se

Eu sou a videira e vós sois os ramos, diz o Senhor:
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
 dá muito fruto.                           
          Refrão

EVANGELHO Lc 6, 43-45

«A boca fala do que transborda do coração»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não há árvore boa que dê mau fruto,
nem árvore má que dê bom fruto.
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem figos dos espinheiros,
nem se apanham uvas das sarças.
O homem bom,
do bom tesouro do seu coração tira o bem;
e o homem mau, 
da sua maldade tira o mal;
pois a boca fala do que transborda do coração».
Palavra da salvação.


