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No Tempo Comum, tanto no Calendário Romano geral como nos 
Calendários das Igrejas particulares e dos Institutos religiosos, repete-se 
com frequência a memória de Santa Maria. Por isso há nos Próprios do 
Rito Romano muitos formulários de missas da Santíssima Virgem, cujo 
conteúdo, embora seja um só e sempre o mesmo – a obra de Deus realizada 
em Santa Maria na perspectiva de Cristo e da Igreja – celebra-se contudo 
sob múltiplos e variados aspectos.
 Os formulários das missas do Tempo Comum, tendo em conta o 
aspecto do mistério que celebram, «estão subdivididos em três secções:  
a  primeira inclui onze formulários que celebram a memória da Mãe de 
Deus sob títulos tomados principalmente da Sagrada Escritura ou que 
exprimem a relação de Maria com a Igreja; a segunda secção consta de nove 
formulários, em que a Mãe do Senhor é venerada sob títulos que recordam 
a sua intervenção na vida espiritual dos fiéis; a terceira secção propõe oito 
formulários que celebram a memória de Santa Maria sob títulos que evocam 
a sua misericordiosa intercessão em favor dos fiéis» (Colectânea de Missas 
da Virgem Santa Maria, I, Preliminares, n. 24).

SECÇÃO  I

 Esta secção inclui onze formulários que celebram a memória da Mãe 
de Deus sob títulos tomados principalmente da Sagrada Escritura ou que ex-
primem a relação de Maria com a Igreja.

19. sAntA MAriA, Mãe do senhor
20. sAntA MAriA, A novA Mulher
21. sAnto noMe de MAriA
22. sAntA MAriA, servA do senhor
23. sAntA MAriA, teMPlo do senhor
24. A virgeM MAriA, sede dA sAbedoriA
25. A virgeM MAriA, iMAgeM e Mãe dA igreJA (i)
26. A virgeM MAriA, iMAgeM e Mãe dA igreJA (ii)
27. A virgeM MAriA, iMAgeM e Mãe dA igreJA (iii)
28. corAção iMAculAdo de MAriA
29. A virgeM MAriA, rAinhA do universo
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SANTA MARIA, 
MÃE DO SENHOR

LEITURA  I   1 Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2

Maria, que trouxe o Senhor em seu seio,
é saudada como «Arca do Senhor»

Leitura do Primeiro Livro das Crónicas

Naqueles dias,
David reuniu em Jerusalém todo o povo de Israel,
a fim de trasladar a arca do Senhor
para o lugar que lhe tinha preparado.
Convocou também os descendentes de Aarão e os levitas.
Então os levitas transportaram a arca de Deus,
por meio de varas que levavam aos ombros,
conforme tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor.
David ordenou aos chefes dos levitas
que dispusessem os seus irmãos cantores,
para que, acompanhados por instrumentos de música
– cítaras, harpas e címbalos – ,
entoassem as suas alegres melodias.
Assim trasladaram a arca de Deus
e colocaram-na no meio da tenda
que David mandara levantar para ela.
Depois ofereceram, diante de Deus,
holocaustos e sacrifícios de comunhão.
Quando David acabou de oferecer
os holocaustos e os sacrifícios de comunhão,
abençoou o povo em nome do Senhor.

Palavra do Senhor.



96 TEMPO COMUM

SALMO RESPONSORIAL               Salmo  131 (132), 11.13-14.17-18  
 (R. 11b) 
Refrão: Colocarei no teu trono
 um descendente da tua família.

O Senhor fez um juramento a David
e não voltará atrás:
«Colocarei no teu trono
um descendente da tua família».

O Senhor escolheu Sião,
preferiu-a para sua morada:
«É este para sempre o lugar do meu repouso,
aqui habitarei, porque o escolhi».

«Darei a David um poderoso descendente
e farei brilhar uma luz para o meu Ungido.
Cobrirei de confusão os seus inimigos,
mas sobre ele farei resplandecer o diadema».

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que se 
indica no Apêndice, n. 3, p. 213. 

ALELUIA                                                  

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Virgem Mãe de Deus,
 em vosso seio Se fez homem
Aquele que não cabe em todo o universo.
               Refrão
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EVANGELHO Lc 1, 39-47

«Bendito o fruto do vosso ventre»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador».

Palavra da salvação.

SANTA MARIA, MÃE DO SENHOR
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SANTA MARIA, 
A NOVA MULHER

LEITURA   I     
 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.
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SALMO RESPONSORIAL  Is 61, 10a-d.f.11; 62, 2-3

Refrão: Maria, sois a nova terra,
 em que habita a Justiça.

 Exulto de alegria no Senhor,
 minha alma rejubila no meu Deus,
 que me revestiu com as vestes da salvação
 e me envolveu num manto de justiça,
 como 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 de todas as nações.

 Os povos verão a tua justiça
 e todos os reis a tua glória.
 Receberás um nome novo,
 que a boca do Senhor designará.
 Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor,
 diadema real nas mãos do teu Deus.

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que se 
indica no Apêndice, n. 9 ou n. 14, p. 225 ou 232.

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Sois gloriosa, Santa Maria, a mulher nova:
de Vós nasceu Jesus Cristo, o homem novo.    
         Refrão

SANTA MARIA, A NOVA MULHER
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

«Ave, cheia de graça»

 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».
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. 
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Ou:
EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Disse a Mãe de Jesus aos serventes:
‘Fazei tudo o que Ele vos disser’»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.
Palavra da salvação.

SANTA MARIA, A NOVA MULHER
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SANTO NOME DE MARIA

LEITURA   I    Sir 24, 23-31

«A memória do meu nome durará por todos os séculos»

Leitura do Livro de ben-Sirá

Como a videira, lancei rebentos graciosos
e as minhas flores deram frutos de glória e de riqueza.
Eu sou a mãe do amor formoso,
do temor, da ciência e da santa esperança.
Em mim está toda a graça do caminho e da verdade,
em mim está toda a esperança de vida e de virtude.
Vinde a mim, todos vós que me desejais
e saciai-vos dos meus frutos,
porque pensar em mim é mais doce que o mel
e a minha herança é mais doce que o favo de mel.
A memória do meu nome durará por todos os séculos.
Os que me comem terão mais fome
e os que me bebem terão mais sede.
Quem me obedece não ficará envergonhado
e quem trabalha comigo não pecará.
Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48.49-50.53-54 
 (R. cf. Is 61, 10b)

Refrão: A minha alma exulta no Senhor.

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
 todas as gerações.

O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.

Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia. 

ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco;
bendita sois Vós entre as mulheres.      
        Refrão

SANTO NOME DE MARIA
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

«O nome da Virgem era Maria»

 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».
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. 
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SANTA MARIA, 
SERVA DO SENHOR

LEITURA  I 1 Sam 1, 24-28; 2, 1-2.4-8

«Estive aqui orando ao Senhor
e o Senhor ouviu a minha súplica»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel

Naqueles dias, 
Ana tomou Samuel consigo
e, levando um novilho de três anos,
três medidas de farinha e um odre de vinho,
conduziu-o à casa do Senhor, em Silo.
O menino era muito pequeno.
Imolaram o novilho 
e apresentaram o menino a Heli.
Ana disse-lhe:
«Ouve, meu senhor.
Por tua vida, eu sou aquela mulher
que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença.
Eis o menino por quem orei:
o Senhor ouviu a minha súplica.
Por isso também eu o ofereço, 
para que seja consagrado ao Senhor
todos os dias da sua vida».
E adoraram o Senhor.

Então Ana orou, dizendo:
«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.
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Ninguém é santo como o Senhor,
ninguém é forte como o nosso Deus.
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 que dá a morte e dá a vida,
faz-nos descer ao túmulo, mas 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.
Porque ao Senhor pertencem as colunas da terra
e sobre elas assentou o universo».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55
 (R.cf. 48a)

Refrão: O Senhor olhou para a humildade da sua serva.    
 

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva,

De hoje em diante me chamarão bem-aventurada
 todas as gerações.
O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
 santo é o seu nome.
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A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Maria, 
 que Vos proclamastes a escrava do Senhor:
agora, glorificada sobre os coros dos Anjos,
 a Igreja Vos saúda como Rainha do Céu.    Refrão

SANTA MARIA, SERVA DO SENHOR
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

«Eis a escrava do Senhor»

 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».
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. 
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SANTA MARIA, 
TEMPLO DO SENHOR

LEITURA  I  1 Reis 8, 1.3-7.9-11                      

«A nuvem encheu o templo do Senhor»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis

Naqueles dias,
o rei Salomão convocou à sua presença, em Jerusalém,
os anciãos de Israel, os chefes das tribos
e os chefes das famílias de Israel,
para levarem da Cidade de David, que é Sião,
a arca da aliança do Senhor.
Quando chegaram todos os anciãos de Israel,
os sacerdotes e os levitas pegaram na arca do Senhor.
Transportaram-na juntamente com a Tenda da Reunião
e todas as alfaias sagradas que nela se encontravam.
O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, 
reunida junto dele, diante da arca,
ofereciam em sacrifício tantos carneiros e bois
que não se poderiam contar nem calcular.
Os sacerdotes colocaram a arca da aliança do Senhor no seu lugar,
isto é, na parte interior do templo, chamada Santo dos Santos,
sob as asas dos querubins.
Os querubins estendiam as asas por sobre o lugar da arca,
cobrindo a arca e os seus varais.
Na arca não havia nada, além das duas tábuas de pedra,
que Moisés, no monte Horeb, aí tinha colocado:
as tábuas da aliança 
que o Senhor estabeleceu com os filhos de Israel,
quando eles saíram da terra do Egipto.
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Logo que os sacerdotes saíram do santuário,
uma nuvem encheu o templo do Senhor
e os sacerdotes não puderam continuar a exercer o seu ministério
por causa da nuvem:
a glória do Senhor enchia o templo.

Palavra do Senhor.

Ou:

LEITURA  I    Ap 21, 1-5a

«Eis a morada de Deus com os homens»

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.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo  83 (84), 3.4.5 e 10.11 
 (R. Ap 21, 3b) 

Refrão: Eis a morada de Deus com os homens!

A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.

Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.

Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.

ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Santa Maria, templo de justiça, 
 templo de piedade para nós, pecadores.
Ave, templo do Espírito Santo,
 que o Pai escolheu para seu Filho. Refrão

SANTA MARIA, TEMPLO DO SENHOR
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

« A força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra»

  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».
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. 
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SANTA MARIA, 
SEDE DA SABEDORIA

LEITURA  I                                       Prov 8, 22-31
Maria, sede da Sabedoria

Leitura do Livro dos Provérbios

Eis o que diz a Sabedoria de Deus:
«O Senhor me criou como primícias da sua actividade,
antes das suas obras mais antigas.
Desde a eternidade fui formada,
desde o princípio, antes das origens da terra.
Antes de existirem os abismos
e de brotarem as fontes das águas,
já eu tinha sido concebida.
Antes de se implantarem as montanhas e as colinas,
já eu tinha nascido;
ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos,
nem os primeiros elementos do mundo.
Quando Ele consolidava os céus,
eu estava presente;
quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte,
quando condensava as nuvens nas alturas,
quando fortalecia as fontes dos abismos,
quando impunha ao mar os seus limites
para que as águas não ultrapassassem o seu termo,
quando lançava os fundamentos da terra,
eu estava a seu lado como arquitecto,
cheia de júbilo, dia após dia,
deleitando-me continuamente na sua presença.
Deleitava-me sobre a face da terra
e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens».

Palavra do Senhor.
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Ou:

LEITURA  I   Sir 24, 1-2.5-7.12-16. 26-31 

Maria, sede da Sabedoria

Leitura do Livro de ben-Sirá
A Sabedoria faz o elogio de si mesma
e gloria-se no meio do seu povo.
Toma a palavra na assembleia do Altíssimo
e, perante o seu poder, manifesta a sua glória:

«Eu saí da boca do Altíssimo
como primogénita, antes de toda a criatura.
Fiz aparecer no céu uma luz inextinguível
e como névoa cobri a terra.
Estabeleci a minha morada nas alturas
e o meu trono sobre uma coluna de nuvens.

Então o criador do universo deu-me as suas ordens,
Aquele que me criou estabeleceu a minha morada e disse-me:
‘Habita em Jacob, possui a tua herança em Israel
e lança raízes entre os meus eleitos’.
Antes dos séculos, desde o início, Ele me criou
e não deixarei de existir por toda a eternidade.
Em sua presença exerci o meu ministério na santa morada
e assim me fixei em Sião.
Encontrei o meu descanso na cidade escolhida
e em Jerusalém exerço o meu poder.
Lancei raízes no meio de um povo glorioso,
no domínio do Senhor, na sua herança,
e estabeleci a minha morada na assembleia dos santos.

Vinde a mim, todos vós que me desejais
e saciai-vos dos meus frutos,
porque pensar em mim é mais doce que o mel
e a minha herança é mais doce que o favo de mel.
A memória do meu nome durará por todos os séculos.
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Os que me comem terão mais fome
e os que me bebem terão mais sede.

Quem me obedece não ficará envergonhado
e quem trabalha comigo não pecará.
Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  147 (148), 12-13.14-15.19-20 
 (R. Jo 1, 14)

Refrão: O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.

  Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
 louva, Sião, o teu Deus.
 Ele reforçou as tuas portas
 e abençoou os teus filhos.

 Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
 e saciou-te com a flor da farinha.
 Envia à terra a sua palavra,
 corre veloz a sua mensagem.

 Revelou a sua palavra a Jacob,
 suas leis e preceitos a Israel.
 Não fez assim com nenhum outro povo,
 a nenhum outro manifestou os seus juízos.

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Oh ditosa Virgem, que destes à luz o Senhor;
 oh admirável sede da Sabedoria, 
que reavivais em nós o Espírito do vosso Filho, 
 Jesus Cristo!       Refrão

SANTA MARIA, SEDE DA SAbEDORIA
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EVANGELHO                                            Mt 2, 1-12

«Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
«Onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor 
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».

Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
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Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da salvação.

Ou:

EVANGELHO                                            Lc 2, 15b-19

«Maria guardava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo
os pastores começaram a dizer uns aos outros:
«Vamos a belém,
para vermos o que aconteceu
e que o Senhor nos deu a conhecer».
Para lá se dirigiram apressadamente
e encontraram Maria e José
e o Menino deitado na manjedoura.
Quando O viram,
começaram a contar o que lhes tinham anunciado
sobre aquele Menino.
E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria guardava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.

Palavra da salvação.»

SANTA MARIA, SEDE DA SAbEDORIA
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Ou:

EVANGELHO             Lc 10, 38-42

«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.
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A VIRGEM MARIA, 
IMAGEM E MÃE DA IGREJA

I

LEITURA  I                                              Gen 3, 9-15.20

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência
e a descendência da mulher»

Leitura do Livro do Génesis

Depois de Adão ter comido da árvore,
o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?».
Ele respondeu:
«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim
e, como estava nu, tive medo e escondi-me».
Disse Deus:
«Quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?».
Adão respondeu:
«A mulher que me destes por companheira
deu-me do fruto da árvore e eu comi».
O Senhor Deus perguntou à mulher:
«Que fizeste?».
E a mulher respondeu:
«A serpente enganou-me e eu comi».
Disse então o Senhor Deus à serpente:
«Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos
e todos os animais selvagens.
Hás-de rastejar e comer do pó da terra 
todos os dias da tua vida.



120 TEMPO COMUM

Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela.
Esta há-de atingir-te na cabeça
e tu a atingirás no calcanhar».
O homem deu à esposa o nome de Eva,
porque ela foi a mãe de todos os viventes.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Judite13,l8bcde.19 
 (R. 15, 9d ou Lc 1, 42)

Refrão: Tu és a honra do nosso povo.

Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra;
e bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra.  

Ele enalteceu de tal forma o teu nome
que nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.  

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Sois ditosa, ó Virgem Santa Maria,
 sois digníssima de todos os louvores,
porque de Vós nasceu o sol da justiça,
 Cristo, nosso Deus.   Refrão 
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EVANGELHO Jo 19, 25-27

«Eis o teu filho ...  Eis a tua Mãe»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

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

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, IMAGEM E MÃE DA IGREJA – I
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A VIRGEM MARIA, 
IMAGEM E MÃE DA IGREJA

II

LEITURA  I      Actos 1, 12-14

«Perseveravam unidos na oração, 
com Maria, Mãe de Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Depois de Jesus ter subido ao Céu,
os Apóstolos voltaram para Jerusalém,
descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém, 
à distância de uma caminhada de sábado.
Quando chegaram à cidade, 
subiram para a sala de cima,
onde se encontravam habitualmente.
Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zeloso, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unidos em oração,
em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, Mãe de Jesus.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 86 (87), 1-3.4-5.6-7 
 (R. cf. 3) 

Refrão: Grandes coisas se dizem de ti, 
 ó cidade de Deus. 

          O Senhor ama a cidade, 
por Ele fundada sobre  os montes santos;
ama as portas de Sião 
mais que todas as moradas de Jacob.

Grandes coisas se dizem de ti, 
ó cidade de Deus.
Dir-se-á em Sião: «Todos lá nasceram,
o próprio Altíssimo a consolidou».

O Senhor escreverá no registo dos povos:
«Este nasceu em Sião».
E irão dançando e cantando:
«Todas as minhas fontes estão em ti».  

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Oh ditosa Virgem, que destes à luz o Senhor;
 oh admirável sede da Sabedoria, 
que reavivais em nós o Espírito do vosso Filho, 
 Jesus Cristo!      
        Refrão

A VIRGEM MARIA, IMAGEM E MÃE DA IGREJA – II
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EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Estava lá a Mãe de Jesus.
E os discípulos acreditaram n’Ele»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus: 
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
IMAGEM E MÃE DA IGREJA

III

LEITURA   I    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.
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SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2.3-4bcd.5-6
  (R. 6b)
Refrão: Exultai de alegria,
  porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

Deus é o meu Salvador,
Tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.     

ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco;
bendita sois Vós entre as mulheres.      
    Refrão
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

«Reinará eternamente sobre a casa de Jacob»

 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».
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. 

A VIRGEM MARIA, IMAGEM E MÃE DA IGREJA – III
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IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

LEITURA  I    Judite 13, l7-20; 15, 9 
 

«Tu és a honra do nosso povo»

Naqueles dias,
todo o povo ficou maravilhado
e, inclinando-se em adoração a Deus,
disseram numa só voz:
«Bendito sejais, Senhor nosso Deus,
que hoje aniquilastes os inimigos do vosso povo».
E Ozias disse a Judite:
«Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra.
E bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra,
que te conduziu para esmagar a cabeça
do chefe dos nossos inimigos.
Nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.
Deus exalte para sempre o teu nome
e te recompense com os seus bens,
porque não hesitaste em expor a tua vida,
por causa da humilhação do nosso povo,
mas vieste afastar a nossa ruína,
procedendo com rectidão na presença do nosso Deus».
E todo o povo respondeu: «Amen! Amen!».
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Quando chegaram a sua casa,
exclamavam todos numa só voz, dizendo:
«Tu és a glória de Jerusalém,
tu és a alegria de Israel,
tu és a honra do nosso povo!».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55 
 (R. cf. 49)

Refrão: O Senhor fez em mim maravilhas.     

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva,

De hoje em diante me chamarão bem-aventurada
 todas as gerações.
O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
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ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Maria,
que trouxestes em vosso ventre o Filho do eterno Pai.  
         
         Refrão

EVANGELHO Lc 11, 27-28

«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre!»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
enquanto Jesus falava à multidão,
uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse:
«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre
e Te amamentou ao seu peito».
Mas Jesus respondeu:
«Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática». 

Palavra da salvação.
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Ou:

EVANGELHO   Lc 2, 46-51

«Guardava todas estes acontecimentos em seu coração»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Passados três dias,
os pais de Jesus 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.

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
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A VIRGEM MARIA, 
RAINHA DO UNIVERSO

LEITURA  I                                    Is 9, 1-3.5-6

«O seu poder não terá  fim»

Leitura do Livro de Isaías

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.

Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17.18 
 (R. cf. 11a)

Refrão: 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. 

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. 

Celebrarei o vosso nome, de geração em geração,
e os povos hão-de louvar-Vos para sempre.

ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco;
bendita sois Vós entre as mulheres.    
        Refrão

A VIRGEM MARIA, RAINHA DO UNIVERSO
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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».
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. 



SECÇÃO  II

Esta secção consta de nove formulários, em que a Mãe do Senhor é venerada 
sob títulos que recordam a sua intervenção na vida espiritual dos fiéis. 

 

30. A virgeM MAriA, Mãe e MediAneirA dA grAçA

31. A virgeM MAriA, Fonte dA sAlvAção

32. A virgeM MAriA, Mãe e MestrA esPirituAl

33. A virgeM MAriA, Mãe do boM conselho

34. A virgeM MAriA, cAusA dA nossA AlegriA

35. A virgeM MAriA, AMPAro dA FÉ

36. A virgeM MAriA, Mãe do AMor ForMoso

37. A virgeM MAriA, Mãe dA sAntA esPerAnçA

38. A virgeM MAriA, Mãe dA unidAde
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE E MEDIANEIRA DA GRAÇA

LEITURA  I Est 8, 3-8.16-17a

«Como poderei ver a desgraça que pesa sobre o meu povo?»

Leitura do Livro de Ester

Naqueles dias,
Ester voltou de novo à presença do rei Assuero para lhe falar.
Prostrada a seus pés e chorando,
suplicou-lhe que anulasse os planos perversos
que Amã, o agagita, tinha maquinado contra os judeus.

Quando o rei estendeu o ceptro de ouro a Ester,
ela levantou-se e, de pé na presença do rei, disse-lhe:
«Se agrada ao rei e encontrei graça diante dele,
se o meu pedido lhe parece justo e está contente comigo,
revogue por escrito as cartas de Amã, filho de Amedata, o agagita,
que ordenam o extermínio dos judeus 
em todas as províncias do reino.
Como poderia eu ver a desgraça que pesa sobre o meu povo?
Como poderia assistir ao extermínio da minha família?».

O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu:
«Vós sabeis que dei a Ester a casa de Amã
e que mandei enforcá-lo por atentar contra os judeus.
Escrevei vós mesmos, em nome do rei,
o que achardes melhor para os judeus
e selai-o com o selo real,
porque todos os documentos redigidos em nome do rei 
e selados com o seu selo são irrevogáveis».
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Para os judeus foi um dia de luz e alegria, de festa e triunfo.
Em todas as províncias e em todas as cidades 
aonde chegava a ordem do decreto real,
os judeus sentiram imensa alegria 
e celebraram banquetes e festas,
de tal modo que muita gente de outras raças e outras religiões
se juntaram ao seu culto e às suas cerimónias.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                   Salmo 66 (67), 2-3.4-5.6-7 
 (R. cf. 2b)
Refrão: Deus Se compadeça de nós
              e nos dê a sua bênção.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os seus caminhos
e entre os povos a sua salvação.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.

ALELUIA                   

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendita sejais, Santa Virgem Maria,
 mãe da graça e rainha de misericórdia:
porque de Vós nasceu Jesus Cristo,
 Mediador e Salvador do mundo.  Refrão

A VIRGEM MARIA, MÃE E MEDIANEIRA DA GRAÇA
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EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Estava lá a Mãe de Jesus.
E os discípulos acreditaram n’Ele»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: 
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
fONTE DA SALVAÇÃO

I
LEITURA  I      Ez 47, 1-2.8-9.12

«Vi a água sair do templo
e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos»  

(Ant. Vidi aquam)

Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias,
o Anjo reconduziu-me à entrada do templo.
Debaixo do limiar da porta saía água em direcção ao Oriente,
pois a fachada do templo estava voltada para o Oriente.
As águas corriam da parte inferior,
do lado direito do templo, ao sul do altar.
O Anjo fez-me sair pela porta setentrional
e contornar o templo por fora,
até à porta exterior que está voltada para o Oriente.
As águas corriam do lado direito.
O Anjo disse-me:
«Esta água corre para a região oriental,
desce para Arabá e entra no mar,
para que as suas águas se tornem salubres.
Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente
terá novo alento
e o peixe será mais abundante.
Porque aonde esta água chegar,
tornar-se-ão sãs as outras águas
e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente.
À beira da torrente, nas duas margens,
crescerá toda a espécie de árvores de fruto;
a sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos.
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Todos os meses darão frutos novos,
porque as águas vêm do santuário.
Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2.3-4bcd.5-6 
 (R. 3)

Refrão: Ireis com alegria às fontes da salvação.

Deus é o meu Salvador,
Tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.  

ALELUIA                   

Refrão: Aleluia.    Repete-se

bendita sois Vós entre as mulheres,
porque recebestes a Cristo, Filho de Deus
 e Redentor das nossas almas.
          Refrão   
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EVANGELHO   Jo 19, 25-37

«Trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, 
estavam junto à cruz de Jesus 
sua Mãe, a irmã de sua Mãe, 
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto, 
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». 

Depois disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe».
E, a partir daquela hora, 
o discípulo recebeu-a em sua casa.
Depois, sabendo que tudo estava consumado
e para que se cumprisse a Escritura,
Jesus disse: «Tenho sede».
Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre
e levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:
«Tudo está consumado».
E, inclinando a cabeça, expirou.

Por ser a Preparação da Páscoa,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado
– era um grande dia aquele sábado – 
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.

A VIRGEM MARIA, FONTE DA SALVAÇÃO – I
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Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura:
«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram».

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
fONTE DA SALVAÇÃO

II

LEITURA  I      Cant 4, 6-7.9.12-15

«A fonte do jardim,
o poço de águas vivas»  

Leitura do Cântico dos Cânticos

Antes que sopre a brisa do dia
e desapareçam as sombras,
irei ao monte da mirra
e à colina do incenso.
És toda formosa, minha amada,
e em ti não há mancha alguma.
Arrebataste o meu coração, minha irmã, minha esposa,
arrebataste o meu coração com um só dos teus olhares
com uma só pérola do teu colar.
És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa,
um jardim fechado, uma fonte selada.
As tuas plantas são como um pomar de romãzeiras 
e essências preciosas:
nardo e açafrão, canela e cinamomo,
com todas as árvores de incenso,
com mirra e aloés e os mais finos perfumes.
És a fonte do jardim,
o poço de águas vivas que descem do Líbano.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Judite 13, l8bcde.19 
 (R. 15, 9d)

Refrão: Tu és a honra do nosso povo.

 Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra;
e bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra.  

Ele enalteceu de tal forma o teu nome
que nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.  

ALELUIA cf. Lc 1, 45.49 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Maria, que acreditastes,
porque em Vós o Senhor fez maravilhas.  Refrão

EVANGELHO                                          Jo 7, 37-39a

«Correrão rios de água viva»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

No último dia, o mais solene da festa,
Jesus estava de pé e exclamou:
«Se alguém tem sede, venha a Mim e beba:
do coração daquele que acredita em Mim
correrão rios de água viva».
Referia-se ao Espírito que haviam de receber
os que acreditassem n’Ele.

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE E MESTRA ESPIRITUAL

LEITURA  I      Prov 8, 17-21.34-35

«Quem me encontrar encontra a vida»  

Leitura do Livro dos Provérbios

Assim fala a Sabedoria de Deus:
«Eu amo aqueles que me amam
e quem me procura encontra-me.
Comigo estão a riqueza e a glória,
os bens perduráveis e a justiça.
O meu fruto é melhor do que o ouro, o ouro mais puro,
e o meu lucro vale mais do que a prata escolhida.
Eu percorro os caminhos da justiça
e ando pelas veredas da equidade,
para enriquecer os que me amam
e encher os seus tesouros.
Feliz o homem que me escuta,
que vela dia após dia à minha porta
e é assíduo nos umbrais da minha casa.
Quem me encontrar encontra a vida
e obtém a complacência do Senhor».

Palavra do Senhor.
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Ou:
LEITURA   I                   Is 56, 1.6-7

«A minha casa será chamada 
‘Casa de oração para todos os povos’»

Leitura do Livro de Isaías

Eis o que diz o Senhor:
«Respeitai o direito, praticai a justiça,
porque a minha salvação está perto
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.
Quanto aos estrangeiros que aderiram ao Senhor
para O servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos,
se guardarem o sábado, sem o profanarem,
se forem fiéis à minha aliança,
hei-de conduzi-los ao meu santo monte,
hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceites no meu altar,
porque a minha casa
será chamada ‘Casa de oração para todos os povos’».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   Salmo 14 (15), 2-3a.3bc-4.5 (R. 1b)

Refrão: Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?

      Ou: Ensinai-nos, Senhor:
quem habitará na vossa casa?

O que vive sem mancha e pratica a justiça
e diz a verdade que tem no seu coração
e guarda a sua língua da calúnia.

O que não faz mal ao seu próximo, 
 nem ultraja o seu semelhante,
o que tem por desprezível o ímpio,
mas estima os que temem o Senhor.
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O que não empresta dinheiro com usura,
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado.

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

EVANGELHO Mt 12, 46-50 

«Apontando para os discípulos, disse: 
Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo,
enquanto Jesus estava a falar à multidão,
chegaram sua Mãe e seus irmãos.
Ficaram do lado de fora e queriam falar-Lhe.
Alguém Lhe disse:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo».
Mas Jesus respondeu a quem O avisou:
«Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?».
E apontando para os discípulos, disse:
«Estes são a minha mãe e os meus irmãos:
todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».

Palavra da salvação

A VIRGEM MARIA, MÃE E MESTRA ESPIRITUAL
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Ou:

EVANGELHO Jo 19, 25-27

«Eis o teu filho ...  Eis a tua Mãe»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

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

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DO BOM CONSELHO

LEITURA   I                                   Is 9, 1-3.5-6

«Um Conselheiro admirável nos foi dado»

Leitura do Livro de Isaías

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.

Palavra do Senhor.
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Ou:

LEITURA  I      Actos 1, 12-14; 2, 1-4

«Perseveravam unidos na oração, com Maria, Mãe de Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Depois de Jesus ter subido ao Céu,
os Apóstolos voltaram para Jerusalém,
descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém, 
à distância de uma caminhada de sábado.
Quando chegaram à cidade, 
subiram para a sala de cima,
onde se encontravam habitualmente.
Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zeloso, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unidos em oração,
em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, Mãe de Jesus.

Quando chegou o dia de Pentecostes,
os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu,
um rumor semelhante a forte rajada de vento,
que encheu toda a casa onde se encontravam.
Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo,
que se iam dividindo,
e poisou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL                       Sir 14, 22.23.24-25.26-27  
 (R. 22a)

Refrão: Feliz o homem que medita na sabedoria.

Feliz o homem que medita na sabedoria
e reflecte com inteligência,
que presta atenção aos seus caminhos
e pensa nas suas veredas.

Medita em seu coração os caminhos da sabedoria
e entra no conhecimento dos seus segredos,
seguindo firmemente os seus passos
e perseverando nos seus caminhos.

Olha pelas suas janelas e escuta à sua porta,
persevera junto à sua casa
 e acampa junto dos seus muros;
perto dela arma a sua tenda
e encontra a morada da felicidade para sempre.

Coloca os filhos sob a sua protecção
e abriga-se debaixo dos seus ramos.
À sua sombra se defende do calor
e fixa residência na sua glória.

ALELUIA cf. Prov 8, 14

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Em mim está o conselho e a prudência,
em mim está a inteligência e a fortaleza.  Refrão

A VIRGEM MARIA, MÃE DO bOM CONSELHO
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EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Disse a Mãe de Jesus aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes: 
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
CAUSA DA NOSSA ALEGRIA

LEITURA  I     Zac 2, 14-17

«Exulta e alegra-te, filha de Sião» 

Leitura da Profecia de Zacarias

Exulta e alegra-te, filha de Sião, 
porque Eu venho habitar no meio de ti 
– oráculo do Senhor. 
Nesse dia, muitas nações hão-de aderir ao Senhor; 
elas serão o meu povo 
e Eu habitarei no meio de ti. 
Então reconhecerás que o Senhor do Universo me enviou a ti.
O Senhor voltará a possuir Judá, 
como sua herança na terra santa, 
e Jerusalém será de novo a cidade escolhida.
Cale-se toda a criatura diante do Senhor, 
porque Ele Se levantou da sua santa morada. 

Palavra do Senhor. 
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Ou:

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.

SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48.49-50.53-54
 (R. cf. Is 61, 10b) 

Refrão: O meu coração exulta em Deus, meu Salvador.

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
 todas as gerações.
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O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.

Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia.

ALELUIA cf. Lc 1, 45.49 

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ave, Santa Maria,
 alegria do género humano,
que pelo vosso parto virginal
 nos trouxestes a salvação e a felicidade. Refrão

EVANGELHO Lc 1, 39-47

«Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:

A VIRGEM MARIA, CAUSA DA NOSSA ALEGRIA
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«bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador».

Palavra da salvação.

Ou:

EVANGELHO                                       Jo 15, 9-12

«A minha alegria esteja em vós»

 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».

Palavra da salvação.



35

A VIRGEM MARIA, 
AMPARO DA fÉ

LEITURA  I   Judite 13, 14.l7-20 

«Hoje aniquilastes os inimigos do vosso povo»

Naqueles dias,
Judite disse ao povo em alta voz:
«Louvai o Senhor, louvai o Senhor,
porque não retirou a sua misericórdia da casa de Israel.
Nesta noite Ele matou o inimigo por minha mão».
Todo o povo ficou maravilhado
e, inclinando-se em adoração a Deus,
disseram numa só voz:
«Bendito sejais, Senhor nosso Deus,
que hoje aniquilastes os inimigos do vosso povo».
E Ozias disse a Judite:
«Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra.
E bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra,
que te conduziu para esmagar a cabeça
do chefe dos nossos inimigos.
Nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.
Deus exalte para sempre o teu nome
e te recompense com os seus bens,
porque não hesitaste em expor a tua vida,
por causa da humilhação do nosso povo,
mas vieste afastar a nossa ruína,
procedendo com rectidão na presença do nosso Deus».
E todo o povo respondeu: «Amen! Amen!».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 26 (27), 1.3.4.5  
 (R. cf. 9cd) 

Refrão: Sois o meu auxílio, Senhor, meu Salvador.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Se um exército me vier cercar,
o meu coração não temerá.
Se contra mim travarem batalha,
mesmo assim terei confiança.

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda,
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.

  
ALELUIA cf. Salmo 39 (40), 3-4                            

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Senhor firmou os meus pés na rocha firme
e pôs em meus lábios um cântico novo.  Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 27-28

«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre!»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
enquanto Jesus falava à multidão,
uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse:
«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre
e Te amamentou ao seu peito».
Mas Jesus respondeu:
«Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática». 

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, AMPARO DA FÉ
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DO AMOR fORMOSO

LEITURA  I    Sir 24, 23-31

«Eu sou a mãe do amor formoso»

Leitura do Livro de ben-Sirá

Como a videira, lancei rebentos graciosos
e as minhas flores deram frutos de glória e de riqueza.
Eu sou a mãe do amor formoso,
do temor, da ciência e da santa esperança.
Em mim está toda a graça do caminho e da verdade,
em mim está toda a esperança de vida e de virtude.
Vinde a mim, todos vós que me desejais
e saciai-vos dos meus frutos,
porque pensar em mim é mais doce que o mel
e a minha herança é mais doce que o favo de mel.
A memória do meu nome durará por todos os séculos.
Os que me comem terão mais fome
e os que me bebem terão mais sede.
Quem me obedece não ficará envergonhado
e quem trabalha comigo não pecará.
Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Cant 2, 10bc e 14ef; 4, 8a e 9a.11cd e 12.15  
 (R. cf. 4, 7) 

Refrão: Toda sois formosa, ó Maria,
 Virgem santa e imaculada.

Levanta-te, minha amada, 
formosa minha, e vem.
A tua voz é suave
e o teu rosto é encantador.

Vem do Líbano, minha esposa,
Arrebataste o meu coração, 
minha irmã, minha esposa.

O perfume dos teus vestidos
é como a fragrância do Líbano.
És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa,
um jardim fechado, uma fonte selada.

És a fonte do jardim,
o poço de águas vivas, 
que descem do Líbano.

ALELUIA cf. Lc 1,  28

Refrão: Aleluia        Repete-se

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres.  Refrão

A VIRGEM MARIA, MÃE DO AMOR FORMOSO
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

«Ave, cheia de graça»

 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».
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. 
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DA SANTA ESPERANÇA

LEITURA  I    Sir 24, 14-16. 24-31 

«Eu sou a mãe da santa esperança»

Leitura do Livro de ben-Sirá

Antes dos séculos, desde o início, Ele me criou
e não deixarei de existir por toda a eternidade.
Em sua presença exerci o meu ministério na santa morada
e assim me fixei em Sião.
Encontrei o meu descanso na cidade escolhida
e em Jerusalém exerço o meu poder.
Lancei raízes no meio de um povo glorioso,
no domínio do Senhor, na sua herança,
e estabeleci a minha morada na assembleia dos santos.
Eu sou a mãe do amor formoso,
do temor, da ciência e da santa esperança.
Em mim está toda a graça do caminho e da verdade,
em mim está toda a esperança de vida e de virtude.
Vinde a mim, todos vós que me desejais
e saciai-vos dos meus frutos,
porque pensar em mim é mais doce que o mel
e a minha herança é mais doce que o favo de mel.
A memória do meu nome durará por todos os séculos.
Os que me comem terão mais fome
e os que me bebem terão mais sede.
Quem me obedece não ficará envergonhado
e quem trabalha comigo não pecará.
Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55 

Refrão: Ave, Maria, nossa esperança.     

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva.

De hoje em diante me chamarão bem-aventurada
 todas as gerações.
O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia        Repete-se

Mãe santa e Virgem imaculada,
 gloriosa rainha do mundo,
rogai  por nós a Deus, que Vos escolheu.  Refrão
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EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Estava lá a Mãe de Jesus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, MÃE DA SANTA ESPERANÇA
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DA UNIDADE

LEITURA  I Sof 3, 14-20

«Naquele dia vos reunirei»

Leitura da Profecia de Sofonias

Clama jubilosamente, filha de Sião;
solta brados de alegria, Israel.
Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém.
O Senhor revogou a sentença que te condenava,
afastou os teus inimigos.
O Senhor, Deus de Israel, está no meio de ti
e já não temerás nenhum mal.
Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém:
«Não temas, Sião,
não desfaleçam as tuas mãos.
O Senhor teu Deus está no meio de ti,
como poderoso salvador.
Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo,
renova-te com o seu amor,
exulta de alegria por tua causa,
como nos dias de festa».
«Afastarei de ti a desgraça,
tirarei o opróbrio que te esmaga.
Naquele dia exterminarei todos os teus opressores,
salvarei os coxos e reunirei os dispersos;
e farei que tenham glória e renome em toda a parte
onde foram desprezados.
Naquele dia vos reconduzirei,
naquele dia vos reunirei.
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Então vos darei glória e renome 
entre todos os povos da terra,
quando, diante dos vossos olhos, 
tiver realizado a vossa restauração» –
diz o Senhor.

Palavra do Senhor.

Ou:

LEITURA I  1 Tim 2, 5-8

«Um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo

Caríssimo:
Há um só Deus 
e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Jesus Cristo,
que Se entregou à morte pela redenção de todos.
Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo
 – digo a verdade, não minto –
mestre dos gentios na fé e na verdade.
Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte,
erguendo para o Céu as mãos santas,
sem ira nem contenda. 

Palavra do Senhor

A VIRGEM MARIA, MÃE DA UNIDADE
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SALMO RESPONSORIAL               Jer 31, 10.11-12ab.13.14   
 (R. cf. 10c) 

Refrão: Reuni, Senhor, o vosso povo disperso.

Escutai, ó povos, a palavra do Senhor,
e anunciai-a às ilhas distantes:
«Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo
e guardá-lo como um pastor ao seu rebanho».

O Senhor resgatou Jacob
e libertou-o das mãos do seu dominador.
Regressarão com brados de alegria ao monte Sião,
acorrendo às bênçãos do Senhor.

A virgem dançará alegremente,
exultarão os jovens e os velhos.
Converterei o seu luto em alegria
e a sua dor será mudada em consolação e júbilo.

Saciarei os sacerdotes com saborosos manjares
e o meu povo será cumulado de bens. 
 

ALELUIA  cf. 2 Tim 1, 10                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

A vossa Igreja, Senhor, dispersa em toda a terra,
 seja congregada na unidade do vosso reino,
porque vosso é o poder e a glória,
 por Jesus Cristo, para sempre.  Refrão
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EVANGELHO                                     Jo 11, 45-52

«Para  congregar na unidade 
os filhos de Deus que andavam dispersos»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
muitos judeus que tinham vindo visitar Maria,
para lhe apresentarem condolências 
pela morte de Lázaro,
ao verem o que Jesus fizera, ressuscitando-o dos mortos,
acreditaram n’Ele.
Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus
e contaram-lhes o que Jesus tinha feito.
Então os príncipes dos sacerdotes e os fariseus
reuniram conselho e disseram:
«Que havemos de fazer,
uma vez que este homem realiza tantos milagres?
Se O deixamos continuar assim, 
todos acreditarão n’Ele;
e virão os romanos destruir-nos o nosso Lugar santo 
e toda a nação».
Então Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes:
«Vós não sabeis nada.
Não compreendeis que é melhor para nós
morrer um só homem pelo povo
do que perecer a nação inteira?».
Não disse isto por si próprio;
mas, porque era sumo sacerdote nesse ano,
profetizou que Jesus havia de morrer pela nação;
e não só pela nação,
mas também para congregar na unidade 
todos os filhos de Deus que andavam dispersos.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, MÃE DA UNIDADE
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Ou:

EVANGELHO                                      Jo 17, 20-26

«Sejam consumados na unidade»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:
«Pai santo,
não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,
para que sejam um, como Nós somos um:
Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim.
Pai, quero que onde Eu estou,
também estejam comigo os que Me deste,
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste,
por Me teres amado antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não Te conheceu, 
mas Eu conheci-Te
e estes reconheceram que Tu Me enviaste.
Dei-lhes a conhecer o teu nome
e dá-lo-ei a conhecer,
para que o amor com que Me amaste esteja neles
e Eu esteja neles».

Palavra da salvação.



SECÇÃO III

Esta secção propõe oito formulários que celebram a memória de Santa 
Maria sob títulos que evocam a sua misericordiosa intercessão em favor 
dos fiéis.

39. sAntA MAriA, rAinhA e Mãe de MisericórdiA

40. A virgeM MAriA, Mãe dA divinA ProvidênciA

41. A virgeM MAriA, Mãe dA consolAção

42. A virgeM MAriA, Auxílio dos cristãos

43. nossA senhorA dAs Mercês

44. A virgeM MAriA, sAúde dos enFerMos

45. A virgeM MAriA, rAinhA dA PAZ

46. A virgeM MAriA, PortA do cÉu
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SANTA MARIA, 
RAINHA E MÃE DE MISERICÓRDIA

I

LEITURA  I                      Est 4, 17 n. p-r. aa-bb.hh-kk

A rainha Ester ora pelo seu povo

Leitura do Livro de Ester

Naqueles dias,
a rainha Ester, angustiada pelo perigo mortal que a ameaçava,
procurou refúgio no Senhor.
Prostrando-se em terra, com as suas servas, 
orou, desde a manhã até à noite, dizendo:
«Bendito sejais,
Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob.
Vinde socorrer-me, porque estou só 
e não tenho outro auxílio senão Vós, Senhor;
pois corre perigo a minha vida.
Eu aprendi, nos livros dos meus antepassados,
que livrais para sempre aqueles que Vos agradam.
E agora socorrei-me no meu abandono,
porque não tenho ninguém senão Vós, Senhor meu Deus.
Livrai-nos das mãos dos nossos inimigos,
convertei o nosso luto em alegria
e o nosso sofrimento em segurança e tranquilidade.
E tratai de modo exemplar, Senhor,
aqueles que se levantam contra a vossa herança.
Aparecei, Senhor. Manifestai-Vos, Senhor!».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55
 (R. cf. 50) 

Refrão: A misericórdia do Senhor permanece para sempre.   
   
 A minha alma glorifica o Senhor,

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva.

De hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia        Repete-se

Digníssima rainha do mundo,
 Maria, sempre virgem,
rogai pela nossa paz e salvação,
 Vós que destes à luz o Senhor, o Salvador do mundo. 
         Refrão

A VIRGEM MARIA, RAINHA E MÃE DE MISERICÓRDIA – I
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EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Estava lá a Mãe de Jesus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.
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SANTA MARIA, 
RAINHA E MÃE DE MISERICÓRDIA

II

LEITURA  I        Ef 2, 4-10

«Deus é rico de misericórdia»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios

Irmãos:
Deus, que é rico em misericórdia,
pela grande caridade com que nos amou,
a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados,
restituiu-nos à vida com Cristo
– é pela graça que fostes salvos –
e com Ele nos ressuscitou
e com Ele nos fez sentar nos Céus.
Assim quis mostrar aos séculos futuros
a abundante riqueza da sua graça 
e da sua bondade para connosco, em  Jesus Cristo.
De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé.
A salvação não vem de vós: é dom de Deus.
Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar.
Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo,
em vista das boas obras que Deus de antemão preparou,
como caminho que devemos seguir.

Palavra do Senhor.                 



176 TEMPO COMUM

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 102 (103) 1-2.3-4.6 e 8.13 e 17 
(R. 17a)

Refrão:  A misericórdia do Senhor permanece eternamente.

  bendiz, ó minha alma, o Senhor;
  todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
  bendiz, ó minha alma, o Senhor,
  e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

  Ele perdoa todos os teus pecados
  e cura as tuas enfermidades.
   Salva da morte a tua vida
   e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.

Como um pai se compadece dos seus filhos,
assim Ele Se compadece dos que O temem.
A misericórdia do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O temem
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia        Repete-se

Ave, Maria, Mãe do Senhor,
 Rainha de misericórdia,
consolação do mundo e esperança dos atribulados.
         Refrão
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EVANGELHO Lc 1, 39-55

«A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».

Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

A VIRGEM MARIA, RAINHA E MÃE DE MISERICÓRDIA – II
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Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre».

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA

LEITURA  I                                               Is 66, 10-14c

«Como a mãe que anima o seu filho,
também Eu vos confortarei»

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
e a sua cólera aos seus inimigos».

Palavra do Senhor.



180 TEMPO COMUM

SALMO RESPONSORIAL                     Salmo 130 (131), 1.2ab e 3
 (R. cf. Salmo 56 (57), 2c)

Refrão:  A minha alma confia em Vós, 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                                                  Jo 2, 1

Refrão: Aleluia.     Repete-se

 Realizou-se um casamento em Caná da Galileia
 e estava lá a Mãe de Jesus.    
         Refrão

EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Estava lá a Mãe de Jesus ... 
E os seus discípulos acreditaram n’Ele»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
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Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: 
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.
  

A VIRGEM MARIA, MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA



41

A VIRGEM MARIA, 
MÃE DA CONSOLAÇÃO

LEITURA  I                         Is 61, 1-3.10-11

«O espírito do Senhor me enviou 
para curar os corações atribulados»

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.
Serão chamados «Robles da justiça»,
plantados pelo Senhor para sua glória.
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 de todas as nações.

Palavra do Senhor.
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Ou:

LEITURA  I 2 Cor 1, 3-7                       

«Deus nos conforta em todas as tribulações,
para podermos consolar aqueles que estão atribulados»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos:

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação.
Ele nos conforta em todas as tribulações,
para podermos consolar aqueles que estão atribulados,
por meio da consolação que nós mesmos recebemos de Deus.
Na verdade, assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo,
também por Cristo abunda a nossa consolação.
Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação.
Se somos consolados, é para vossa consolação,
a fim de suportardes com fortaleza
os mesmos sofrimentos que nós suportamos.
A nossa esperança a vosso respeito é firme,
porque sabemos que, participando nos sofrimentos,
também participareis na consolação.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 1.2.3-4bcd.5-6 (R. 3)

Refrão: Ireis com alegria às fontes da salvação.

Dou-Vos graças, Senhor,
porque, estando irado contra mim,
vossa ira se aplacou e me consolastes.

Deus é o meu Salvador,
Tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.

A VIRGEM MARIA, MÃE DA CONSOLAÇÃO



184 TEMPO COMUM

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.     

ALELUIA                                                  Mt 5, 5

Refrão: Aleluia.     Repete-se

 bem-aventurados os que choram,
 porque serão consolados.   Refrão

EVANGELHO                                                 Mt 5, 1-12

«Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo,
ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
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Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça 
porque serão saciados.
bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa.
Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós».

Palavra da salvação.

Ou:

EVANGELHO                                              Jo 14, 15-21.25-27

«E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito,
para estar sempre convosco»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito,
para estar sempre convosco:
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não O vê nem O conhece,
mas que vós conheceis, 
porque habita convosco e está em vós.
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós.

A VIRGEM MARIA, MÃE DA CONSOLAÇÃO
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Daqui a pouco o mundo já não Me verá,
mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis.
Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai
e que vós estais em Mim e Eu em vós.
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,
esse realmente Me ama.
E quem Me ama será amado por meu Pai
e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele.

Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. 
Mas o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração».

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA, 
AUXÍLIO DOS CRISTÃOS

LEITURA  I   Ap 12, 1-3.7-12ab.17

«Apareceu no Céu um sinal grandioso»

Leitura do Apocalipse de São João

Apareceu no Céu um sinal grandioso:
uma mulher revestida de sol,
com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de doze estrelas na cabeça.
Estava para ser mãe
e gritava com as dores e ânsias da maternidade.
E apareceu no Céu outro sinal:
um enorme dragão cor de fogo,
com sete cabeças e dez chifres
e nas cabeças sete diademas.
Travou-se um combate no Céu:
Miguel e os seus Anjos lutaram contra o Dragão.
O Dragão e os seus anjos lutaram também,
mas foram derrotados
e perderam o seu lugar no Céu para sempre.
Foi expulso o enorme Dragão, a antiga serpente,
aquele que chamam Diabo e Satanás,
que seduz o universo inteiro;
foi precipitado sobre a terra
e os seus anjos foram precipitados com ele.
Depois ouvi no Céu uma voz poderosa que dizia:
«Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus
e a autoridade do seu Ungido,
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos,
aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus.
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Eles venceram-no, graças ao sangue do Cordeiro
e à palavra do testemunho que deram,
desprezando a própria vida, até aceitarem a morte.
Por isso, alegrai-vos, ó Céus,
e vós que neles habitais».
O Dragão enfureceu-se contra a mulher
e foi fazer guerra ao resto dos seus filhos,
que observam os preceitos de Deus
e mantêm o testemunho de Jesus.

Palavra do Senhor.

Ou:

LEITURA  I Gen 3, 1-6.13-15                       

«Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher»

Leitura do Livro do Génesis

A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos,
que o Senhor tinha feito.
Ela disse à mulher:
«É verdade que Deus vos disse:
‘Não podeis comer fruto de nenhuma árvore do jardim’?».
A mulher respondeu à serpente:
«Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim.
Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse:
‘Não podeis comer dele nem tocar-lhe, 
senão morrereis’».
A serpente disse então à mulher:
«Não, não morrereis.
Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes,
os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, 
conhecedores do bem e do mal».
A mulher reparou então
que a árvore era boa para comer, agradável à vista
e desejável para adquirir conhecimento.
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Colheu do seu fruto, comeu-o
e deu-o a seu marido que estava junto dela
e ele também comeu.
O Senhor Deus perguntou à mulher:
«Que fizeste?».
E a mulher respondeu:
«A serpente enganou-me e eu comi».
Disse então o Senhor Deus à serpente:
«Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos
e todos os animais selvagens.
Hás-de rastejar e comer do pó da terra 
todos os dias da tua vida.
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela.
Esta há-de atingir-te na cabeça
e tu a atingirás no calcanhar».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Judite 16, 13.14.15 (R. 2d)

Refrão: Invocai e exaltai o nome do Senhor.

Cantarei ao meu Deus um cântico novo:
Senhor, Vós sois grande e glorioso,
admirável e invencível é o vosso poder.

Todas as coisas Vos sirvam,
porque, à vossa palavra, todas as coisas foram feitas.
Enviastes o vosso espírito e tudo foi criado,
nada poderá resistir à vossa palavra.

Com as águas, cairão as montanhas pela base
e os rochedos fundir-se-ão como cera, na vossa presença;
mas àqueles que Vos temem sereis sempre favorável.

A VIRGEM MARIA, AUXÍLIO DOS CRISTÃOS
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ALELUIA                                                  Lc 1, 45

Refrão: Aleluia.     Repete-se

 bem-aventurada aquela que acreditou
 no cumprimento do que lhe foi dito
  da parte do Senhor.  Refrão

EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11

«Jesus deu início aos seus milagres»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: 
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
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Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, AUXÍLIO DOS CRISTÃOS
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NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

LEITURA  I    Judite 15, 8-10; 16, 13-14  
«A mão do Senhor me deu força»

Naqueles dias,
o sumo sacerdote Joaquim e o conselho dos anciãos de Israel
foram de Jerusalém a Betúlia,
para contemplar as maravilhas 
que o Senhor realizara a favor de Israel
e para verem e saudarem Judite.

Quando chegaram a sua casa,
exclamavam todos numa só voz, dizendo:
«Tu és a glória de Jerusalém,
és a alegria de Israel,
és a honra do nosso povo.
Fizeste tudo isto pela tua mão,
realizaste em favor de Israel coisas maravilhosas,
que tiveram o beneplácito de Deus.
Serás eternamente bendita pelo Senhor omnipotente».
E todo o povo respondeu:
«Amen! Amen!».

Então Judite exclamou:
«Cantarei ao meu Deus um cântico novo:
Senhor, Vós sois grande e glorioso,
admirável e invencível é o vosso poder.
Todas as coisas Vos sirvam,
porque, à vossa palavra, todas as coisas foram feitas.
Enviastes o vosso espírito e tudo foi criado,
nada poderá resistir à vossa palavra».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-8a.48b-49.50-51.52-53.54-55 

Refrão: O Senhor teve compaixão do seu povo.  
            
            A minha alma glorifica o Senhor,

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva,

De hoje em diante me chamarão bem-aventurada
 todas as gerações.
O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

ALELUIA cf. Lc 1, 45

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Santa Maria,
que acreditastes na palavra do Senhor.     Refrão
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EVANGELHO Jo 19, 25-27

«Mulher, eis o teu filho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

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

Palavra da salvação.

NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
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A VIRGEM MARIA, 
SAÚDE DOS ENfERMOS

LEITURA  I Is 53, 1-5.7-10

«Ele suportou as nossas enfermidades»

Leitura do Livro de Isaías

Quem acreditou no que ouvimos dizer?
A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento,
como raiz numa terra árida,
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar
nem aspecto agradável que possa cativar-nos.
Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, acostumado ao sofrimento,
era como aquele de quem se desvia o rosto,
pessoa desprezível e sem valor para nós.
Ele suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.
Mas nós víamos nele um homem castigado,
ferido por Deus e humilhado.
Ele foi trespassado por causa das nossas culpas
e esmagado por causa das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente
e não abriu a boca.
Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
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Foi eliminado por sentença iníqua,
mas, quem se preocupa com a sua sorte?
Foi arrancado da terra dos vivos
e ferido de morte pelos pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios
e um túmulo no meio de malfeitores,
embora não tivesse cometido injustiça
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento.
Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação,
terá uma descendência duradoira,
viverá longos dias
e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 102 (103) 1-2.3-4.6-7.8 e 10 
 (R. 1a.3b)

Refrão:  bendiz, ó minha alma, o Senhor.
 Ele cura as tuas enfermidades.

          bendiz, ó minha alma, o Senhor;
todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.

A VIRGEM MARIA, SAÚDE DOS ENFERMOS
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O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

ALELUIA cf. Lc 1, 45

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Bendita sejais, ó Virgem Santa Maria,
que acreditastes na palavra do Senhor.    Refrão

EVANGELHO Lc 1, 39-56

«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naqueles dias, 
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
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Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre».
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses.
Depois regressou a sua casa.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, SAÚDE DOS ENFERMOS
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A VIRGEM MARIA, 
RAINHA DA PAZ

LEITURA  I                                   Is 9, 1-3.5-6

«O seu poder será engrandecido numa paz sem fim»

Leitura do Livro de Isaías

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 
 (R. cf. 9) 

Refrão: O Senhor anuncia a paz ao seu povo

Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

O Senhor dará ainda o que é bom
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente
e a paz seguirá os seus passos.

ALELUIA cf. Lc 1, 28 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco;
bendita sois Vós entre as mulheres.             Refrão

A VIRGEM MARIA, RAINHA DA PAZ
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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».
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. 
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A VIRGEM MARIA, 
PORTA DO CÉU

LEITURA  I    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.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2. 3-4. 8-9 
 (R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor. 

Alegrei-me quando me disseram: 
«Vamos para a casa do Senhor».  
Detiveram-se nossos passos 
às tuas portas, Jerusalém.  

Jerusalém, cidade bem edificada, 
que forma tão belo conjunto!  
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor, 
segundo o costume de Israel, 
para celebrar o nome do Senhor.  

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti. 
Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, 
pedirei para ti todos os bens.

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que se 
indica no Apêndice, n. 2, p. 211.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.   Repete-se

As portas do paraíso, que Eva tinha fechado,
por Vós foram abertas, Virgem Maria.     
            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.

A VIRGEM MARIA, PORTA DO CÉU




