
COMUM DAS VIRGENS

LEITURA I   

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA  I     –   1 Cant 8, 6-7

«O amor é forte como a morte» 

Leitura do Cântico dos Cânticos
Grava-me como um selo no teu coração, 
como um selo no teu braço, 
porque o amor é forte como a morte 
e a paixão é violenta como o abismo. 
Os seus ardores são setas de fogo, chamas do Senhor. 
As águas torrenciais não podem apagar o amor, 
nem os rios o podem submergir. 
Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor,
só mereceria desprezo.  
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14 
 (R. cf. 12a.13a)

Refrão: Jovens e donzelas, louvai o nome do Senhor. 
      Ou:  Aleluia. 

Louvai ao Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas.
Louvai-O, todos os seus anjos,
louvai-O, todos os seus exércitos.
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Reis e povos do mundo, 
príncipes e todos os juízes da terra,  
jovens e donzelas, velhos e crianças, 
louvem todos o nome do Senhor. 

A sua majestade está acima do céu e da terra, 
Ele exaltou a força do seu povo. 
Louvem-n’O todos os seus fiéis, 
os filhos de Israel, seu povo eleito. 

LEITURA I       –   2 Os 2, 16b.17b.21-22

«Desposar-te-ei para sempre»

Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
«Hei-de conduzir Israel ao deserto
e falar-lhe ao coração.
Ali corresponderá como nos dias da sua juventude,
quando saiu da terra do Egipto.
Naquele dia, diz o Senhor,
farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito,
com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17 
 (R. cf. 11a ou Mt 25, 6)

Refrão: Ide ao encontro de Cristo Senhor. 

     Ou: Escuta e inclina-te diante do Senhor.



553LEITURA I NO TEMPO PASCAL

Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 

A filha do Rei avança cheia de esplendor: 
de brocados de ouro são os seus vestidos. 
Com um manto multicolor é apresentada ao Rei, 
seguem-na as donzelas, suas companheiras. 

Cheias de alegria e entusiasmo,
entram no palácio do Rei.
Em lugar de teus pais, terás muitos filhos;
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. 

LEITURA I     

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I      –   1 Ap 19, 1.5-9a                  

«Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, 
ouvi como que a voz poderosa de uma grande multidão,
que dizia no Céu:
«Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus!».
E do trono saiu uma voz que dizia:
«Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,
vós que O temeis,  pequenos e grandes!».
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Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão,
como o marulhar de águas caudalosas,
como o ribombar de fortes trovões,
aclamando:
«Aleluia!  Porque reina o Senhor, nosso Deus omnipotente.
Alegremo-nos e exultemos e dêmos-Lhe glória,
porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro
e a sua Esposa está preparada:
foi-lhe concedido que vestisse linho fino e resplandecente».
Esse linho são as obras justas dos santos.
Disse o Anjo: «Escreve:
‘Felizes os convidados 
para o banquete das núpcias do Cordeiro’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14 
 (R. cf. 12a.13a)

Refrão: Jovens e donzelas, louvai o nome do Senhor. 
      Ou:  Aleluia. 

Louvai ao Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas.
Louvai-O, todos os seus anjos,
louvai-O, todos os seus exércitos.

Reis e povos do mundo, 
príncipes e todos os juízes da terra,  
jovens e donzelas, velhos e crianças, 
louvem todos o nome do Senhor. 

A sua majestade está acima do céu e da terra, 
Ele exaltou a força do seu povo. 
Louvem-n’O todos os seus fiéis, 
os filhos de Israel, seu povo eleito. 
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LEITURA  I    –  2 Ap 21, 1-5a

«Vi a nova Jerusalém,
bela como noiva adornada para o seu esposo»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
bela como noiva adornada para o seu esposo.
Do trono ouvi uma voz forte que dizia:
«Eis a morada de Deus com os homens.
Deus habitará com os homens:
eles serão o seu povo
e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus.
Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos;
nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor,
porque o mundo antigo desapareceu».
Disse então Aquele que estava sentado no trono:
«Vou renovar todas as coisas».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17 
 (R. cf. 11a ou. Mt 25, 6)

Refrão: Ide ao encontro de Cristo Senhor. 
      Ou: Escuta e inclina-te diante do Senhor.

Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 

A filha do Rei avança cheia de esplendor: 
de brocados de ouro são os seus vestidos. 
Com um manto multicolor é apresentada ao Rei, 
seguem-na as donzelas, suas companheiras. 



556 COMUM DAS VIRGENS

Cheias de entusiasmo e alegria,
entram no palácio do Rei.
Em lugar de teus pais, terás muitos filhos;
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. 

LEITURA II    

LEITURA  II     –   1 1 Cor 7, 25-35

«A virgem preocupa-se com os interesses do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quanto às pessoas solteiras, não tenho mandato do Senhor,
mas dou o meu conselho,
como homem que, pela misericórdia do Senhor,
merece toda a confiança.
Estou convencido de que é boa a condição das pessoas solteiras,
por causa das dificuldades do tempo presente.
É bom para o homem permanecer como está.
Estás ligado a uma mulher?  Não te separes.
Estás livre de mulher? Não a procures.
Mas se te casares, não pecas;
e se a jovem se casar, não peca.
Essas pessoas, porém, terão de suportar as tribulações da natureza
e eu desejaria poupar-vos a elas.
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve.
Doravante, 
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem.
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De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Não queria que andásseis preocupados.
Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor,
com o modo de agradar ao Senhor.
Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo,
com a maneira de agradar à esposa,
e encontra-se dividido.
Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem
preocupam-se com os interesses do Senhor,
para serem santas de corpo e espírito.
Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo,
com a forma de agradar ao marido.
Digo isto no vosso próprio interesse
e não para vos armar uma cilada.
Tenho em vista o que mais convém
e vos pode unir ao Senhor sem desvios.
Palavra do Senhor.

LEITURA II     –   2 2 Cor 10, 17 – 11, 2                      

«Eu desposei-vos com um só esposo, que é Cristo,
a quem devo apresentar-vos como virgem pura»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quem se gloria glorie-se no Senhor,
porque não é aquele que se recomenda a si mesmo
que é aprovado,
mas aquele que o Senhor recomenda.
Podereis vós suportar-me um pouco de insensatez?
Estou certo de que a suportareis.
Sinto por vós um ciúme semelhante ao ciúme de Deus,
porque vos desposei com um só esposo, que é Cristo,
a quem devo apresentar-vos como virgem pura.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

 Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão  
Aleluia é suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versículo, uma das aclama-
ções da p. 390.

1

ALELUIA

Refrão:  Aleluia.    Repete-se

Vem, esposa de Cristo, recebe a coroa de glória,
que o Senhor te preparou para sempre.    Refrão

EVANGELHO Mt 19, 3-12

«Por causa do reino dos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para O porem à prova
e disseram-Lhe: «É permitido ao homem 
repudiar a sua esposa por qualquer motivo?».
Jesus respondeu:
«Não lestes que o Criador, no princípio,
os fez homem e mulher e disse:
‘Por isso o homem deixará pai e mãe
para se unir à sua esposa
e serão os dois uma só carne?’.
Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
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Eles objectaram: «Porque ordenou então Moisés
que se desse um certificado de divórcio
para se repudiar a mulher?».
Jesus respondeu-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração
que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres.
Mas no princípio não foi assim.
E Eu digo-vos:
Quem repudiar a sua mulher,
a não ser em caso de união ilegítima,
e casar com outra, comete adultério».
Disseram-Lhe os discípulos:
Se é esta a situação do homem em relação à mulher,
não é conveniente casar-se».
Jesus respondeu-lhes:
«Nem todos compreendem esta linguagem,
senão aquele a quem é concedido.
Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno,
outros que foram feitos pelos homens
e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos Céus.
Quem puder compreender, compreenda».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Esta é a virgem prudente,
 que o Senhor encontrou vigilante;
quando chegou o Senhor,
 entrou com Ele no banquete nupcial.   Refrão
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EVANGELHO                                           Mt 25, 1-13

«Aí vem o Esposo: ide ao seu encontro»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens,
que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo.
Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes.
As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo,
enquanto as prudentes, 
com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias.
Como o esposo se demorava,
começaram todas a dormitar e adormeceram.
No meio da noite ouviu-se um brado:
‘Aí vem o esposo; ide ao seu encontro’.
Então, as virgens levantaram-se todas
e começaram a preparar as lâmpadas.
As insensatas disseram às prudentes:
‘Dai-nos do vosso azeite,
que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’.
Mas as prudentes responderam:
‘Talvez não chegue para nós e para vós.
Ide antes comprá-lo aos vendedores’.
Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo:
as que estavam preparadas 
entraram com ele para o banquete nupcial;
e a porta fechou-se.
Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram:
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’.
Mas ele respondeu:
‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’.
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora».
Palavra da salvação.
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3

ALELUIA Jo 14, 23                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, 
 diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
           Refrão

EVANGELHO Lc 10, 38-42

«Marta recebeu Jesus em sua casa.
Maria escolheu a melhor parte»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
«Senhor, não Te importas 
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me».
O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada».
Palavra da salvação.


