
S E M A N A  X X

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Ez 24, 15-24                  

«Ezequiel será para vós um símbolo: fareis como ele fez»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem,
vou tirar-te repentinamente aquela que é a alegria dos teus olhos.
Não deverás lamentar-te, nem chorar, nem derramar lágrimas;
suspira em silêncio,
mas não pratiques o luto habitual pelos mortos.
Mantém a cabeça coberta, calça as sandálias,
não cubras a barba, nem comas o pão trazido pelos outros».
De manhã falei ao povo, à tarde minha mulher morreu.
Na manhã seguinte, fiz o que me tinha sido ordenado.
Então o povo perguntou-me:
«Não nos explicas o que significa para nós o que estás a fazer?».
Eu respondi-lhes:
«O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
‘Diz à casa de Israel: Assim fala o Senhor Deus:
Vou profanar o meu santuário, 
orgulho do vosso poder, alegria dos vossos olhos 
e paixão das vossas almas.
Os filhos e filhas que deixastes em Jerusalém 
cairão ao fio da espada’.
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Então fareis como eu fiz.
Não cobrireis a barba, não comereis o pão trazido pelos outros,
ficareis com a cabeça coberta, com sandálias nos pés,
e não vos lamentareis, nem chorareis.
‘Ireis morrendo por causa das vossas iniquidades
e gemereis uns com os outros.
Ezequiel será para vós um símbolo:
fareis como ele fez. 
Quando isto acontecer,
reconhecereis que Eu sou o Senhor Deus’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Deut 32, 18-19.20.21 
 (R. cf. 18a) 

Refrão: Abandonaste a Deus que te criou.

Desprezaste o Rochedo que te gerou,
esqueceste a Deus que te deu a vida.
O Senhor viu e ficou indignado
e rejeitou teus filhos e tuas filhas.

O Senhor disse: «Vou ocultar-lhes o meu rosto
e ver qual será o seu futuro,
porque são uma geração perversa
de filhos que não conhecem a fidelidade.

Provocaram-Me com um deus falso,
irritaram-Me com inúteis ídolos;
e Eu vou provocá-los com um povo falso,
vou irritá-los com uma nação insensata». 
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ALELUIA Mt 5, 3                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.   Refrão

EVANGELHO Mt 19, 16-22

«Se queres ser perfeito, vende o que tens e terás um tesouro nos Céus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um jovem, que Lhe perguntou:
«Mestre, que hei-de fazer de bom para ter a vida eterna?».
Jesus respondeu-lhe:
«Porque Me interrogas sobre o que é bom?
Bom é um só.
Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos».
Ele perguntou: «Que mandamentos?».
Jesus respondeu-lhe:
«Não matarás, não cometerás adultério;
não furtarás; não levantarás falso testemunho;
honra pai e mãe; 
ama o teu próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe o jovem:
«Tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda?».
Jesus respondeu-lhe:
«Se queres ser perfeito, 
vende o que tens e dá-o aos pobres
e terás um tesouro nos Céus.
Depois vem e segue-Me».
Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido,
porque tinha muitos bens. 
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Ez 28, 1-10               

«Tu que és um homem e não Deus,
pretendes ter um coração semelhante ao coração de Deus!»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem,
diz ao soberano de Tiro: Assim fala o Senhor Deus:
O teu coração encheu-se de orgulho e dizes:
‘Eu sou um deus, 
estou sentado em trono divino no meio dos mares’.
Mas tu que és um homem e não Deus,
alimentas em teu coração pretensões divinas!
És então mais sábio que Daniel 
e nenhum segredo é obscuro para ti!
Pela tua habilidade e inteligência,
adquiriste grandes riquezas 
e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros.
Tão grande é a tua habilidade no comércio
que multiplicaste a tua fortuna
e com ela se encheu de orgulho o teu coração.
Por isso, assim fala o Senhor Deus:
Porque alimentas em teu coração pretensões divinas,
vou fazer que venham estrangeiros contra ti,
os mais ferozes de entre os povos.
Eles brandirão a espada contra a tua fina habilidade
e profanarão o teu esplendor.
Far-te-ão descer à cova 
e morrerás de morte violenta, no meio dos mares.
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Ainda irás dizer na presença dos teus executores: 
‘Eu sou um deus’?
Mas tu és um homem e não um deus,
nas mãos daqueles que vão matar-te.
Terás a morte dos infiéis às mãos dos estrangeiros,
porque Eu falei» – diz o Senhor Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Deut 32, 26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab  
 (R. 39c) 

Refrão: Eu sou o Senhor da morte e da vida.

O Senhor disse: «Vou reduzi-los ao pó da terra
e apagar a sua memória de entre os homens.
Mas temi a arrogância do inimigo,
o desprezo dos seus adversários.

Porque diriam: ‘Triunfou o nosso poder,
à nossa força não resiste o seu Deus’;
porque são um povo de insensatos,
neles não há discernimento.

Como poderia um só homem perseguir mil
e dois pôr em fuga dez mil,
se o seu Protector os não tivesse abandonado,
se o Senhor não os entregasse às suas mãos?»

Está próximo o dia da ruína,
iminente o seu destino,
porque o Senhor defenderá o seu povo,
terá piedade dos seus servos.

ALELUIA 2 Cor 8, 9                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.  Refrão
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EVANGELHO Mt 19, 23-30

«É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha 
do que um rico entrar no reino de Deus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade vos digo:
Um rico dificilmente entrará no reino dos Céus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos ficaram muito admirados e disseram:
«Quem poderá então salvar-se?».
Jesus olhou para eles e respondeu:
«Aos homens isso é impossível,
mas a Deus tudo é possível».
Então Pedro tomou a palavra e disse-Lhe:
«Nós deixámos tudo para Te seguir.
Que recompensa teremos?».
Jesus respondeu:
«Em verdade vos digo:
No mundo renovado,
quando o Filho do homem vier sentar-Se no seu trono de glória,
também vós que Me seguistes
vos sentareis em doze tronos
para julgar as doze tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas,
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras,
por causa do meu nome,
receberá cem vezes mais
e terá como herança a vida eterna.
Muitos dos primeiros serão os últimos
e muitos dos últimos serão os primeiros».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Ez 34, 1-11                   

«Salvarei as minhas ovelhas da sua boca
e elas deixarão de ser uma presa para eles»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Filho do homem,
profetiza contra os pastores de Israel,
profetiza e diz a esses pastores: 
Assim fala o Senhor Deus:
Ai dos pastores de Israel, que se apascentam a si mesmos!
Não deviam os pastores apascentar o rebanho?
Vós, porém, bebeis o leite, vestis-vos com a lã,
matais as ovelhas mais gordas,
mas não apascentais o rebanho.
Não fortalecestes as ovelhas débeis,
não tratastes as que andavam doentes,
nem curastes as que estavam feridas.
Não reconduzistes a ovelha tresmalhada,
nem procurastes a que andava perdida,
mas a todas dominastes com crueldade e violência.
Elas dispersaram-se por falta de pastor
e na debandada tornaram-se presa de todos os animais selvagens.
As minhas ovelhas andam errantes por toda a parte,
sobre as montanhas e sobre as colinas,
dispersaram-se por toda a superfície da terra.
Ninguém se interessa por elas, ninguém as procura.
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Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor:
Pela minha vida – diz o Senhor Deus – Eu vos asseguro:
Porque as minhas ovelhas, por falta de pastor,
foram entregues à pilhagem
e se tornaram presa de todos os animais selvagens;
porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho,
mas apascentam-se a si mesmos,
em vez de apascentar as minhas ovelhas;
por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor:
Assim fala o Senhor Deus:
Eu vou pedir contas aos pastores,
vou exigir-lhes que entreguem as minhas ovelhas;
hei-de impedi-los de apascentar o meu rebanho
e os pastores não mais se apascentarão a si mesmos.
Salvarei as minhas ovelhas da sua boca
e elas deixarão de ser uma presa para eles.
Assim fala o Senhor Deus:
Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas,
Eu próprio cuidarei do meu rebanho».
Palavra do Senhor.

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

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

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo 
 me enchem de confiança.           
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Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. 

 

ALELUIA Hebr 4, 12                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e eficaz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.
                    Refrão

EVANGELHO Mt 20, 1-16a

«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?»

X  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 um proprietário,
que saiu muito cedo 
a contratar trabalhadores para a sua vinha.
Ajustou com eles um denário por dia
e mandou-os para a sua vinha.
Saiu a meia manhã,
viu outros que estavam na praça ociosos 
e disse-lhes:
‘Ide vós também para a minha vinha 
e dar-vos-ei o que for justo’.
E eles foram.
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Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde,
e fez o mesmo.
Saindo ao cair da tarde,
encontrou ainda outros que estavam parados 
e disse-lhes:
‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’.
Eles responderam-lhe: 
‘Ninguém nos contratou’.
Ele disse-lhes:  
‘Ide vós também para a minha vinha’.
Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz:
‘Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário,
a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’.
Vieram os do entardecer 
e receberam um denário cada um.
Quando vieram os primeiros, 
julgaram que iam receber mais,
mas receberam também um denário cada um.
Depois de o terem recebido,
começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo:
‘Estes últimos trabalharam só uma hora
e deste-lhes a mesma paga que a nós,
que suportámos o peso do dia e o calor’.
Mas o proprietário respondeu a um deles:
‘Amigo, em nada te prejudico. 
Não foi um denário que ajustaste comigo?
Leva o que é teu e segue o teu caminho.
Eu quero dar a este último tanto como a ti.
Não me será permitido fazer o que quero do que é meu?
Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’.
Assim, os últimos serão os primeiros 
e os primeiros serão os últimos».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Ez 36, 23-28

«Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Manifestarei a santidade do meu grande nome,
profanado por vós entre as nações para onde fostes.
E as nações reconhecerão que Eu sou o Senhor
__ oráculo do Senhor Deus __

quando a seus olhos Eu manifestar a minha santidade, 
a vosso respeito.
Então retirar-vos-ei de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 50 (51), 12-13.14-15.18-19 
 (R. Ez 36, 25)

Refrão: Derramarei sobre vós água pura
 e ficareis limpos de toda a iniquidade.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos
e os transviados hão-de voltar para Vós.
Não é do sacrifício que Vos agradais
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito.

ALELUIA cf. Salmo 94 (95), 8ab                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.  Refrão

EVANGELHO Mt 22, 1-14

«Convidai para as bodas todos os que encontrardes»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus dirigiu-Se de novo
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo
e, falando em parábolas, disse-lhes:
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«O reino dos Céus pode comparar-se a um rei
que preparou um banquete nupcial para o seu filho.
Mandou os servos chamar os convidados para as bodas,
mas eles não quiseram vir.
Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes:
‘Dizei aos convidados:
Preparei o meu banquete, os bois e cevados foram abatidos,
tudo está pronto. Vinde às bodas’.
Mas eles, sem fazerem caso,
foram um para o seu campo e outro para o seu negócio;
os outros apoderaram-se dos servos, 
trataram-nos mal e mataram-nos.
O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos,
que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade.
Disse então aos servos:
‘O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos.
Ide às encruzilhadas dos caminhos
e convidai para as bodas todos os que encontrardes’.
Então os servos, saindo pelos caminhos,
reuniram todos os que encontraram, maus e bons.
E a sala do banquete encheu-se de convidados.
O rei, quando entrou para ver os convidados,
viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial 
e disse-lhe:
‘Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial?’.
Mas ele ficou calado.
O rei disse então aos servos:
‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores;
aí haverá choro e ranger de dentes’.
Na verdade, muitos são os chamados, 
mas poucos os escolhidos».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Ez 37, 1-14

«Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor:
Abrirei os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, casa de Israel»

Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias,
a mão do Senhor pairou sobre mim
e o Senhor levou-me pelo seu espírito
e colocou-me no meio de um vale que estava coberto de ossos.
Fez-me andar à volta deles em todos os sentidos:
os ossos eram em grande número, na superfície do vale,
e estavam completamente ressequidos.
Disse-me o Senhor:
«Filho do homem, poderão reviver estes ossos?».
Eu respondi: «Senhor Deus, Vós o sabeis».
Então Ele disse-me:
«Profetiza acerca destes ossos e diz-lhes:
Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor.
Eis o que diz o Senhor Deus a estes ossos:
Vou introduzir em vós o espírito e revivereis.
Hei-de cobrir-vos de nervos, encher-vos de carne
e revestir-vos de pele.
Infundirei em vós o espírito e revivereis.
Então sabereis que Eu sou o Senhor».
Eu profetizei, segundo a ordem recebida.
Quando eu estava a profetizar,
ouvi um rumor e vi um movimento entre os ossos
que se aproximavam uns dos outros.
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Vi que se tinham coberto de nervos, 
que a carne crescera e a pele os revestia;
mas não havia espírito neles.
Disse-me o Senhor:
«Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem,
e diz ao espírito: Eis o que diz o Senhor Deus:
Vem dos quatro ventos, ó espírito,
e sopra sobre estes mortos, 
para que tornem a viver».
Eu profetizei, como o Senhor me ordenara,
e o espírito entrou naqueles mortos;
eles voltaram à vida e puseram-se de pé:
era um exército muito numeroso.
Então o Senhor disse-me:
«Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eles afirmaram:
‘Os nossos ossos estão ressequidos,
desvaneceu-se a nossa esperança, estamos perdidos’.
Por isso, profetiza e diz-lhes: 
Assim fala o Senhor Deus:
Abrirei os vossos túmulos 
e deles vos farei ressuscitar, meu povo,
para vos reconduzir à terra de Israel.
Haveis de reconhecer que Eu sou o Senhor,
quando Eu abrir os vossos túmulos
e deles vos fizer ressuscitar, meu povo.
Infundirei em vós o meu espírito e revivereis.
Hei-de fixar-vos na vossa terra
e reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 106 (107), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 1)

Refrão:  Dai graças ao Senhor, 
 porque é eterna a sua misericórdia.

     Ou: Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor.

Digam aqueles que o Senhor resgatou,
os que Ele libertou do poder do inimigo;
os que Ele reuniu de todas as terras,
do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.

Erravam na solidão do deserto,
sem caminho para cidade onde habitar.
Devorados pela fome e pela sede,
sentiam desfalecer-lhes a vida.

Na sua angústia invocaram o Senhor
e Ele salvou-os da aflição.
Conduziu-os por caminho direito
até uma cidade onde habitassem.

Graças ao Senhor pela sua misericórdia,
pelos seus prodígios em favor dos homens.
Porque Ele deu de beber aos que tinham sede
e saciou os que tinham fome.
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ALELUIA Salmo 24 (25), 4b.5a                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
guiai-me na vossa verdade.    Refrão

EVANGELHO Mt 22, 34-40

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus,
reuniram-se em grupo,
e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar:
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?».
Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu espírito’.
Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Nestes dois mandamentos se resumem 
toda a Lei e os Profetas».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Ez 43, 1-7a         

«A glória do Senhor entrou no templo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Anjo levou-me até à porta do templo
que está voltada para o oriente.
A glória do Deus de Israel vinha do lado do oriente,
com o rumor semelhante ao marulhar das águas caudalosas
e a terra resplandecia com a sua glória.
A visão que eu contemplava
era semelhante à visão que eu tive
quando ele veio para destruir a cidade
e à que me tinha aparecido nas margens do rio Quebar.
Então prostrei-me com o rosto em terra.
A glória do Senhor entrou no templo
pela porta que está voltada para o oriente.
O espírito levantou-me e introduziu-me no átrio interior:
a glória do Senhor enchia o templo.
Então ouvi Alguém que me falava do interior do templo,
enquanto o homem estava de pé junto de mim.
E disse-me:
«Filho do homem, 
é este o lugar do meu trono,
o lugar onde assentam as plantas dos meus pés;
aqui habitarei para sempre, no meio dos filhos de Israel».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 
 (R. cf. 10b)

Refrão: A glória do Senhor habitará na nossa terra.

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 Mt 23, 9b.10b                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Um só é o vosso Pai, o Pai celeste;
um só é o vosso mestre, Jesus Cristo.  Refrão
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EVANGELHO Mt 23, 1-12

«Dizem e não fazem»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo:
«Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus.
Fazei e observai tudo quanto vos disserem,
mas não imiteis as suas obras,
porque eles dizem e não fazem.
Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens,
mas eles nem com o dedo os querem mover.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens:
alargam os filactérios e ampliam as borlas;
gostam do primeiro lugar nos banquetes
e dos primeiros assentos nas sinagogas,
das saudações nas praças públicas
e que os tratem por ‘Mestres’.
Vós, porém, não vos deixeis tratar por ‘Mestres’,
porque um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos.
Na terra não chameis a ninguém vosso ‘Pai’,
porque um só é o vosso pai, o Pai celeste.
Nem vos deixeis tratar por ‘Doutores’,
porque um só é o vosso doutor, o Messias.
Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo.
Quem se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 2 Tes 1, 1-5.11b-12

«O nome de Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele»

Início da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses,
que está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo:
A graça e a paz vos sejam dadas
da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Devemos dar contínuas graças a Deus
por vós, irmãos, como é justo,
porque a vossa fé faz grandes progressos
e o amor de uns pelos outros vai aumentando em todos vós.
Assim nós mesmos nos gloriamos de vós nas Igrejas de Deus,
por causa da vossa perseverança e da vossa fé,
no meio de todas as perseguições e tribulações que suportais.
Elas são um sinal do justo juízo de Deus,
que quer tornar-vos dignos do seu reino, pelo qual sofreis.
O nosso Deus vos considere dignos do seu chamamento
e, pelo seu poder, 
se realizem todos os vossos bons propósitos
e se confirme o trabalho da vossa fé.
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Assim o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo
será glorificado em vós, e vós n’Ele,
segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.                        

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.4a e 5 
 (R. 3)

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

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

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

O Senhor é grande e digno de louvor,
os deuses dos gentios não passam de ídolos,
foi o Senhor quem fez os céus. 

ALELUIA Jo 10, 27                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
           Refrão
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EVANGELHO Mt 23, 13-22

«Ai de vós, guias cegos!»

X Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus:
«Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque fechais aos homens o reino dos Céus:
vós não entrais nem deixais entrar os que o desejam.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque dais volta ao mar e à terra,
para fazerdes um convertido,
mas, tendo-o conseguido,
fazeis dele um merecedor da Geena, 
duas vezes mais do que vós.
Ai de vós, guias cegos, que dizeis:
‘Quem jurar pelo santuário a nada se obriga;
mas quem jurar pelo ouro do santuário tem de cumprir’.
Insensatos e cegos! Que vale mais:
o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Dizeis também: 
‘Quem jurar pelo altar a nada se obriga;
mas quem jurar pela oferenda que está sobre o altar 
tem de cumprir’.
Cegos! Que vale mais:
a oferenda ou o altar que santifica a oferenda?
Na verdade, quem jura pelo altar
jura por tudo o que está sobre ele.
E quem jura pelo Santuário
jura por ele e por Aquele que o habita.
E quem jura pelo Céu
jura pelo trono de Deus 
e por Aquele que nele está sentado».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 2 Tes 2, 1-3a.14-17                    

«Guardai firmemente as tradições que vos ensinámos»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Nós vos pedimos, irmãos,
a propósito da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo
e do nosso encontro com Ele:
Não vos deixeis abalar facilmente,
nem alarmar por qualquer manifestação profética,
por palavras ou por cartas que se digam vir de nós,
pretendendo que o dia do Senhor está iminente.
Ninguém vos engane de qualquer modo que seja.
Deus chamou-vos, por meio do Evangelho,
para possuirdes a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, irmãos, permanecei firmes
e guardai firmemente as tradições que vos ensinámos,
oralmente ou por carta.
Nosso Senhor Jesus Cristo 
e Deus, nosso Pai,
que nos amou e nos deu, pela sua graça,
a eterna consolação e a feliz esperança,
confortem os vossos corações
e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), l0.11-12.13 
 (R. 13b)

Refrão: O Senhor vem julgar a terra.

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

Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém,
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores das florestas.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra.
Julgará o mundo com justiça
e os povos com equidade.

ALELUIA Hebr 4, 12                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e eficaz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.
              Refrão
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EVANGELHO Mt 23, 23-26

«Deveis praticar estas coisas sem omitir as outras»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus:
«Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho,
mas omitis as coisas mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Devíeis praticar estas coisas, sem omitir as outras.
Guias cegos! Coais o mosquito e engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque limpais o exterior do copo e do prato,
que por dentro estão cheios de rapina e intemperança.
Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato,
para que também o exterior fique limpo».
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I 2 Tes 3, 6-10.16-18                     

«Quem não quer trabalhar, também não deve comer»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Nós vos ordenamos, irmãos,
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que vos afasteis de todos os irmãos que vivem na ociosidade
e não conforme os ensinamentos que de nós recebestes.
Sabeis como deveis imitar-nos,
pois não vivemos no meio de vós na ociosidade,
nem comemos de graça o pão de ninguém.
Trabalhámos dia e noite, com esforço e fadiga,
para não sermos pesados a nenhum de vós.
Não é que não tivéssemos esse direito,
mas quisemos ser para vós um exemplo a imitar.
Quando estávamos convosco,
já vos dávamos esta ordem:
quem não quer trabalhar, também não deve comer.
O Senhor da paz vos conceda a paz
em todo o tempo e por todas as formas.
O Senhor esteja com todos vós.
A saudação é do meu punho e letra: Paulo.
Assino deste modo em todas as minhas cartas.
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.
 Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 127 (128), 1-2.4-5 
 (R. cf. 1a)

Refrão: Felizes os que esperam no Senhor.
                

Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor;
e vejas a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da tua vida. 

ALELUIA 1 Jo 2, 5                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Quem observa a palavra de Cristo,
nesse o amor de Deus é perfeito.  Refrão
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EVANGELHO Mt 23, 27-32

«Sois os filhos daqueles que mataram os profetas»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus:
«Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque sois semelhantes a sepulcros caiados:
por fora parecem belos,
mas por dentro estão cheios de ossos de mortos
e de toda a podridão.
Assim sois vós também:
por fora pareceis justos aos olhos dos homens,
mas por dentro estais cheios de hipocrisia e maldade.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque edificais os sepulcros dos profetas
e ornamentais os túmulos dos justos;
e dizeis: ‘Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais,
não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas’.
Assim dais testemunho contra vós mesmos,
confessando que sois os filhos daqueles que mataram os profetas.
Completai então a obra dos vossos pais».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 1, 1-9

«Por Ele fostes enriquecidos em tudo»

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Paulo, por vontade de Deus 
escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus
e o irmão Sóstenes,
à Igreja de Deus que está em Corinto,
aos que foram santificados em Cristo Jesus,
chamados à santidade,
com todos os que invocam, em qualquer lugar,
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:
A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco.
Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito,
pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus.
Porque fostes enriquecidos em tudo:
em toda a palavra e em todo o conhecimento;
e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo.
De facto, já não vos falta nenhum dom da graça,
a vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele vos tornará firmes até ao fim,
para que sejais irrepreensíveis
no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é Deus, por quem fostes chamados
à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Palavra do Senhor.                
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 2-3.4-5.6-7 
 (R. cf. 1b) 

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor.

Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.
O Senhor é grande e digno de louvor,
insondável é a sua grandeza.

Uma geração anuncia à outra as vossas obras
e todas proclamam o vosso poder.
Falam do poder da vossa majestade
e anunciam as vossas maravilhas.

Cantam o poder das vossas obras
e proclamam a vossa grandeza.
Celebram a memória da vossa imensa bondade
e aclamam a vossa justiça. 

 

ALELUIA Mt 24, 42a.44                    

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vigiai e estai preparados,
porque na hora em que não pensais virá o Filho do homem.
             Refrão
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EVANGELHO Mt 24, 42-51

«Estai preparados»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse 
a que horas da noite viria o ladrão,
estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa.
Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais,
virá o Filho do homem.
Quem é o servo fiel e prudente,
que o senhor pôs à frente da sua casa,
para lhe dar o alimento em tempo oportuno?
Feliz aquele servo que o senhor, ao chegar,
encontrar procedendo assim.
Em verdade vos digo
que lhe confiará a administração de todos os seus bens.
Mas se o servo for mau
e disser consigo: ‘O meu senhor demora-se’,
e começar a espancar os companheiros
e a comer e beber com os ébrios,
quando o senhor daquele servo chegar, 
em dia que ele não espera e à hora que ele não pensa,
expulsá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas.
Aí haverá choro e ranger de dentes».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 1, 17-25                   

«Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, 
mas sabedoria de Deus para aqueles que são chamados» 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Cristo não me enviou para baptizar,
mas para anunciar o Evangelho,
não, porém, com a sabedoria da linguagem,
a fim de não se desvirtuar a cruz de Cristo.
Porque a linguagem da cruz é loucura
para aqueles que estão no caminho da perdição,
mas é poder de Deus
para aqueles que seguem o caminho da salvação, isto é, para nós.
Na verdade, assim está escrito:
«Hei-de arruinar a sabedoria dos sábios
e frustrar a inteligência dos inteligentes».
Onde está o sábio? Onde está o homem culto?
Onde está o que discute sobre as coisas deste mundo?
Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo?
Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria,
não reconheceu a Deus na sabedoria divina,
aprouve a Deus salvar os crentes
pela loucura da mensagem que pregamos.
Os judeus pedem milagres
e os gregos procuram a sabedoria.
Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
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Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus.
A loucura de Deus é mais sábia do que o homem
e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 1-2.4-5.10-11 
 (R. 5b)

Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

O Senhor frustou os planos dos pagãos,
fez malograr os projectos dos povos.
O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações. 

 

ALELUIA Lc 21, 36                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo,
para vos apresentardes sem temor 
 diante do Filho do homem.                 
                                   Refrão
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EVANGELHO Mt 25, 1-13

«Aí vem o Esposo: ide ao seu encontro»

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

LEITURA I 1 Cor 1, 26-31

«Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos.
Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é fraco para confundir os fortes;
escolheu o que é vil e desprezível, 
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus.
É por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 12-13.18-19.20-21 
 (R. 12b)

Refrão:  Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança.  

ALELUIA Jo 13, 34                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.
         Refrão
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EVANGELHO Mt 25, 14-30

«Foste fiel em coisas pequenas:
vem tomar parte na alegria do teu Senhor»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
«Um homem, ao partir de viagem,
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,
conforme a capacidade de cada qual; 
e depois partiu.
O que tinha recebido cinco talentos
fê-los render e ganhou outros cinco.
Do mesmo modo, 
o que recebera dois talentos ganhou outros dois.
Mas, o que recebera um só talento
foi escavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos
e foi ajustar contas com eles.
O que recebera cinco talentos aproximou-se
e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos:
aqui estão outros cinco que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
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Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse:
‘Senhor, confiaste-me dois talentos:
aqui estão outros dois que eu ganhei’.
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes.
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’.
Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse:
‘Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
Aqui tens o que te pertence’.
O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau e preguiçoso,
sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei;
devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro
e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu.
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem, 
dar-se-á mais e terá em abundância;
mas, àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes’».
Palavra do salvação.



S E M A N A  X X I I

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 2, 1-5

«Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Quando fui ter convosco, irmãos,
não me apresentei com sublimidade de linguagem 
ou de sabedoria
a anunciar-vos o mistério de Deus.
Pensei que, entre vós, não devia saber nada
senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras.
A minha palavra e a minha pregação
não se basearam na linguagem convincente da sabedoria,
mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.
Palavra do Senhor.                      
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 97-98.99-100.101-102  
 (R. 97a) 

Refrão: Quanto amo, Senhor, a vossa lei.

Quanto amo, Senhor, a vossa lei!
Nela medito todo o dia.
Vós me fizestes mais sábio que meus inimigos,
porque tenho sempre comigo os vossos mandamentos.

Tornei-me mais sábio que todos os meus mestres,
porque medito sempre as vossas ordens.
Sou mais sensato que os anciãos,
porque observo os vossos preceitos.

Desviei os meus pés de todo o mau caminho,
a fim de guardar a vossa palavra.
Não me tenho afastado dos vossos juízos,
porque sois Vós quem me ensina. 

ALELUIA cf. Lc 4, 18

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Espírito do Senhor está sobre Mim:
Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres.
                 Refrão
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EVANGELHO Lc 4, 16-30        

«Ele enviou-Me para anunciar a boa nova aos pobres...
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus foi a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume, 
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro, 
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos,
a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, 
entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
E perguntavam:
«Não é este o filho de José?».
Jesus disse-lhes:
«Por certo Me citareis o ditado:
‘Médico, cura-te a ti mesmo’.
Faz também aqui na tua terra
o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum».
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E acrescentou:
«Em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Em verdade vos digo 
que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias,
quando o céu se fechou durante três anos e seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia.
Havia em Israel muitos leprosos  no tempo do profeta Eliseu;
contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras, 
todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade
e levaram-n’O até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edificada,
a fim de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 2, 10b-16                  

«O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus;
o homem espiritual julga todas as coisas»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O Espírito Santo conhece todas as coisas,
até o que há de mais profundo em Deus.
Na verdade, quem sabe o que há no homem
senão o espírito humano que nele se encontra?
Assim também, ninguém conhece o que há em Deus,
senão o Espírito de Deus.
Nós não recebemos o espírito do mundo,
mas o Espírito que vem de Deus,
para conhecermos os dons da graça de Deus.
Para falarmos desses dons,
não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana,
mas a linguagem que o Espírito de Deus nos ensina,
exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais.
O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de 
Deus
pois são loucura para ele.
Não pode entendê-las,
porque só podem ser julgadas com critério espiritual.
Mas o homem espiritual julga todas as coisas,
enquanto ele próprio não é julgado por ninguém.
Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor,
para que O possa instruir?
Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145), 8-9.10-11.12-13ab.13cd-14   
 (R. 17a)

Refrão:  O Senhor é justo em todos os seus caminhos.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

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

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

O Senhor é fiel à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.  

  

ALELUIA Lc 7, 16                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Apareceu no meio de nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.
           Refrão



473TERÇA-FEIRA

EVANGELHO Lc 4, 31-37

«Eu sei quem Tu és: o Santo de Deus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia,
e ali ensinava aos sábados.
Todos se maravilhavam com a sua doutrina,
porque falava com autoridade.
Encontrava-se então na sinagoga
um homem que tinha um espírito de demónio impuro,
que bradou com voz forte:
«Ah! Que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré?
Vieste para nos destruir?
Eu sei quem Tu és: o Santo de Deus».
Disse-lhe Jesus em tom severo:
«Cala-te e sai desse homem».
O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes,
saiu dele sem lhe fazer mal nenhum.
Todos se encheram de assombro e diziam entre si:
«Que palavra esta!
Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros
e eles saem!».
E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. 
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 3, 1-9             

«Nós somos colaboradores de Deus;
vós sois o campo de Deus; vós sois o edifício de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Não pude falar-vos como a pessoas espirituais,
mas como a pessoas demasiado naturais,
como a crianças em Cristo.
Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido,
porque não podíeis suportá-lo.
Mas nem sequer o podeis suportar agora,
porque ainda sois demasiado naturais.
De facto, se entre vós há inveja e discórdia,
não é certo que sois demasiado naturais
e procedeis segundo critérios humanos?
Pois, quando alguém diz: «Eu sou de Pedro»,
e outro: «Eu sou de Apolo»,
não julgais apenas por critérios humanos?
Então, quem é Apolo? Quem é Paulo?
Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé,
cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu.
Eu plantei, Apolo regou; 
mas Deus é que fez crescer.
Assim, nem o que planta nem o que rega são coisa alguma;
só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer.
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Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só,
mas cada qual receberá a recompensa,
segundo o esforço do seu trabalho.
Nós somos colaboradores de Deus
e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 12-13.14-15.20-21 
 (R. 12b) 

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.

Do lugar onde habita,
contempla todos os habitantes da terra.
Ele que formou o coração de cada homem
está atento a todas as suas obras.

A nossa alma espera o Senhor,
Ele é o nosso amparo e protector.
N’Ele se alegra o nosso coração,
em seu nome santo pomos a nossa confiança. 

ALELUIA Lc 4, 18

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Senhor enviou-Me para anunciar a boa nova aos pobres
e proclamar aos cativos a redenção.  Refrão
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EVANGELHO Lc 4, 38-44

«Tenho de ir também às outras cidades anunciar a boa nova do reino de Deus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão.
A sogra de Simão estava com febre muito alta
e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela.
Jesus, aproximando-Se da sua cabeceira,
falou imperiosamente à febre, 
e a febre deixou-a.
Ela levantou-se e começou logo a servi-los.
Ao pôr do sol,
todos os que tinham doentes com diversas enfermidades
traziam-nos a Jesus
e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os.
De muitos deles saíam demónios, que diziam em altos gritos:
«Tu és o Filho de Deus».
Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar,
porque sabiam que Ele era o Messias.
Ao romper do dia,
Jesus dirigiu-Se a um lugar deserto.
A multidão foi à procura d’Ele
e, tendo-O encontrado, queria retê-l’O,
para que não os deixasse.
Mas Jesus disse-lhes:
«Tenho de ir também às outras cidades
anunciar a boa nova do reino de Deus,
porque para isto fui enviado».
E pregava pelas sinagogas da Judeia.
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 3, 18-23

«Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Ninguém tenha ilusões.
Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo,
faça-se louco, para se tornar sábio.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus,
como está escrito:
«Apanharei os sábios na sua própria astúcia».
E ainda:
«O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios».
Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens.
Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro,
o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras.
Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
Palavra do Senhor.                
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 
(R. 1)

Refrão: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. 

Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.
Quem poderá subir à montanha do Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.

ALELUIA Mt 4, 19

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

EVANGELHO Lc 5, 1-11

«Deixaram tudo e seguiram Jesus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.



479QUINTA-FEIRA

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

LEITURA I 1 Cor 4, 1-5

«O Senhor manifestará o desígnio dos corações»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Todos nos devem considerar como servos de Cristo
e administradores dos mistérios de Deus.
Ora o que se requer nos administradores é que sejam fiéis.
Quanto a mim, pouco me importa
ser julgado por vós ou por um tribunal humano;
nem sequer me julgo a mim próprio.
De nada me acusa a consciência,
mas não é por isso que estou justificado:
quem me julga é o Senhor.
Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo,
até que venha o Senhor,
que há-de iluminar o que está oculto nas trevas
e manifestar os desígnios dos corações.
E então cada um receberá da parte de Deus 
o louvor que merece.
Palavra do Senhor.                  
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 36 (37), 3-4.5-6.27-28.39-40ac 
 (R. 39a) 

Refrão: A salvação dos justos vem do Senhor.

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

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

Afasta-te do mal e pratica o bem
e permanecerás para sempre;
porque o Senhor ama a justiça
e não desampara os que Lhe são fiéis.

A salvação dos justos vem do Senhor,
Ele é o seu refúgio no tempo da tribulação.
O Senhor os ajuda e defende,
porque n’Ele procuraram refúgio.  

ALELUIA Jo 8, 12                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor;
quem Me segue terá a luz da vida. Refrão
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EVANGELHO Lc 5, 33-39

«Dias virão em que o noivo lhes será tirado... 
Nesses dias jejuarão»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os fariseus e os escribas disseram a Jesus:
«Os discípulos de João Baptista e os fariseus
jejuam muitas vezes e recitam orações.
Mas os teus discípulos comem e bebem».
Jesus respondeu-lhes:
«Quereis vós obrigar a jejuar os companheiros do noivo,
enquanto o noivo está com eles?
Dias virão em que o noivo lhes será tirado;
nesses dias jejuarão».
Disse-lhes também esta parábola:
«Ninguém corta um remendo de um vestido novo,
para o deitar num vestido velho,
porque não só rasga o vestido novo,
como também o remendo não se ajustará ao velho.
E ninguém deita vinho novo em odres velhos,
porque o vinho novo acaba por romper os odres,
derramar-se-á e os odres ficarão perdidos.
Mas deve deitar-se vinho novo em odres novos.
Quem beber do vinho velho não quer do novo,
pois diz: ‘O velho é que é bom’».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I 1 Cor 4, 6b-15             

«Suportamos a fome e a sede e andamos mal vestidos»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Aprendei de mim e de Apolo a sentença:
«não se deve ir além do que está escrito»,
para que nenhum de vós se encha de orgulho,
tomando partido de um contra o outro.
Pois quem te considera superior aos demais?
Que possuis que não tenhas recebido?
E, se o recebeste, porque te orgulhas,
como se não o tivesses recebido?
Já estais saciados, já estais ricos!
Sem nós vos tornastes reis!
Quem dera que vos tivésseis tornado reis,
para nós reinarmos também convosco!
Na verdade, parece-me que Deus nos expôs a nós, os Apóstolos, 
no último lugar, como homens condenados à morte,
porque nos tornámos espectáculo 
para o mundo, para os Anjos e para os homens.
Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo;
nós somos fracos, vós sois fortes;
vós sois honrados, nós desprezados.
Ainda agora, suportamos a fome e a sede,
andamos mal vestidos, somos maltratados,
não temos morada certa 
e cansamo-nos a trabalhar com as próprias mãos.
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Insultam-nos e abençoamos;
perseguem-nos e suportamos;
somos difamados e respondemos com bondade.
Temos sido considerados até ao presente
como o lixo deste mundo, como a escória da humanidade.
Não é para vos envergonhar que vos escrevo estas palavras,
mas para vos advertir como a filhos caríssimos.
Na verdade, podíeis ter dez mil tutores em Cristo,
mas não tendes muitos pais;
e fui eu que vos fiz nascer, por meio do Evangelho,
como membros de Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                  Salmo 144 (145), 17-18.19-20.21 
 (R. 18a)

Refrão: O Senhor está perto de quantos O invocam.

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

Atende os desejos daqueles que O temem,
ouve os seus clamores e os salva.
O Senhor vela por aqueles que o amam
e extermina todos os ímpios.

Cante a minha boca os louvores do Senhor
e todo o ser vivo bendiga eternamente o seu nome santo.
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ALELUIA Jo 14, 16                     

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
ninguém vai ao Pai senão por Mim.  Refrão

EVANGELHO Lc 6, 1-5

«Porque fazeis o que não é permitido ao sábado?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Passava Jesus através das searas num dia de sábado
e os discípulos apanhavam e comiam as espigas, 
debulhando-as com as mãos.
Alguns fariseus disseram:
«Porque fazeis o que não é permitido ao sábado?».
Respondeu-lhes Jesus:
«Não lestes o que fez David,
quando ele e os seus companheiros sentiram fome?
Entrou na casa de Deus,
tomou e comeu os pães da proposição,
que só aos sacerdotes era permitido comer,
e também os deu aos companheiros».
E acrescentou:
«O Filho do homem é senhor do sábado».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 5, 1-8                    

«Purificai-vos do velho fermento:
Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
É voz corrente que existe entre vós um caso de imoralidade,
que nem entre os pagãos se encontra,
a ponto de um de vós viver com a mulher de seu pai.
E vós andais cheios de orgulho,
quando deveríeis andar tristes
e obrigar a sair da vossa comunidade quem praticou tal acção.
Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito,
já tenho a sentença lavrada, como se estivesse presente,
contra quem procedeu desse modo:
Em nome de Nosso Senhor Jesus,
quando vos reunirdes em assembleia,
– e eu em espírito convosco –
entregareis esse homem a Satanás,
pelo poder de Nosso Senhor Jesus.
Será para ruína do seu corpo,
a fim de o espírito ser salvo no dia do Senhor.
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Não vos fica bem essa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
Purificai-vos do velho fermento, 
para serdes uma nova massa,
visto que sois pães ázimos.
Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado.
Celebremos a festa,
não com fermento velho,
nem com fermento de malícia e perversidade,
mas com os pães ázimos da pureza e da verdade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 5, 5-6a.6b-7.12
 (R. 9a) 

Refrão: Senhor, guiai-me na vossa justiça.

Vós não sois um Deus que se agrade do mal,
o perverso não tem aceitação junto de Vós,
nem os ímpios suportam o vosso olhar.

Vós detestais todos os malfeitores
e exterminais os que dizem mentiras:
o Senhor abomina os sanguinários e fraudulentos.

Alegrem-se e rejubilem para sempre
os que em Vós confiam:
Vós protegeis e alegrais os que amam o vosso nome.
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ALELUIA Jo 10, 27                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
          Refrão

EVANGELHO Lc 6, 6-11                      

  «Observavam Jesus para verem se Ele ia curar ao sábado» 

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou numa sinagoga a um sábado
e começou a ensinar.
Estava lá um homem com a mão direita paralítica.
Os escribas e fariseus observavam Jesus,
para verem se Ele ia curar ao sábado
e encontrarem assim um pretexto para O acusarem.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos,
disse ao homem que tinha a mão paralítica:
«Levanta-te e põe-te de pé, aí no meio».
O homem levantou-se e ficou de pé.
Depois Jesus disse-lhes:
«Eu pergunto-vos se é permitido ao sábado
fazer bem ou fazer mal, 
salvar a vida ou tirá-la».
Então olhou para todos à sua volta
e disse ao homem:
«Estende a mão».
Ele assim fez e a mão ficou curada.
Os escribas e fariseus ficaram furiosos
e começaram a falar entre si
do que haviam de fazer a Jesus.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 6, 1-11                   

«Um irmão leva seu irmão diante de um tribunal de infiéis!»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quando algum de vós tem uma questão com outro,
como ousais levá-la para ser julgada pelos pagãos 
e não pelo povo santo?
Não sabeis que havemos de julgar o mundo?
E se é por vós que o mundo será julgado,
seríeis indignos de julgar questões de menor importância?
Não sabeis que havemos de julgar os anjos?
Quanto mais os assuntos desta vida!
No entanto, quando tendes estas queixas,
escolheis como juízes aqueles que não têm autoridade na Igreja.
Para vossa vergonha o digo.
Não há então no meio de vós um único homem sábio,
para poder julgar entre os seus irmãos?
Mas como é que um irmão entra em litígio com o seu irmão
e isto diante dos infiéis?
De qualquer modo, já é para vós humilhação bastante
que tenhais questões uns com os outros.
Não seria melhor sofrer uma injustiça
e permitir ser defraudado?
Mas sois vós que praticais a injustiça e defraudais os outros,
e isto com os vossos irmãos!
Não sabeis que os injustos 
não receberão como herança o reino de Deus?
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Não tenhais ilusões:
nem os imorais, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os depravados, nem os pervertidos,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os ébrios,
nem os caluniadores, nem os salteadores
receberão como herança o reino de Deus.
E assim eram alguns de vós.
Mas fostes purificados, fostes santificados, fostes justificados
em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 149, 1-2.3-4.5-6a e 9b 
 (R. 4a) 

Refrão: O Senhor ama o seu povo. 
      Ou: Aleluia.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
Alegre-se Israel em seu Criador,
rejubilem os filhos de Sião em seu Rei.

Louvem o seu nome com danças,
cantem ao som do tímpano e da cítara,
porque o Senhor ama o seu povo,
coroa os humildes com a vitória.

Exultem de alegria os fiéis,
cantem jubilosos em suas casas;
em sua boca os louvores de Deus.
Esta é a glória de todos os seus fiéis.
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ALELUIA cf. Jo 15, 16                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 6, 12-19

«Passou a noite em oração.
E escolheu doze, a quem chamou apóstolos»

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

LEITURA I 1 Cor 7, 25-31

«Estás ligado a uma mulher?  Não te separes.
Estás livre de mulher? Não a procures»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quanto às pessoas solteiras, não tenho mandato do Senhor,
mas dou o meu conselho,
como homem que, pela misericórdia do Senhor,
merece toda a confiança.
Estou convencido de que é boa a condição das pessoas solteiras,
por causa das dificuldades do tempo presente.
É bom para o homem permanecer como está.
Estás ligado a uma mulher?  Não te separes.
Estás livre de mulher? Não a procures.
Mas se te casares, não pecas;
e se a jovem se casar, não peca.
Essas pessoas, porém, terão de suportar as tribulações da natureza
e eu desejaria poupar-vos a elas.
O que tenho a dizer-vos, irmãos,
é que o tempo é breve.
Doravante, 
os que têm esposas procedam como se as não tivessem;
os que choram, como se não chorassem;
os que andam alegres, como se não andassem;
os que compram, como se não possuíssem;
os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem.
De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Palavra do Senhor.                 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17 
 (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.
Da tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem.

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

Cheias de alegria e entusiasmo,
entram no palácio do Rei.
Teus filhos substituirão os teus pais,
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra.

ALELUIA Lc 6, 23ab

Refrão: Aleluia. Repete-se. 

 Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa. Refrão
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EVANGELHO Lc 6, 20-26

«Bem-aventurados os pobres.
Ai de vós, os ricos!»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, disse:
«Bem-aventurados vós, os pobres,
porque é vosso o reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome,
porque sereis saciados.
Bem-aventurados vós, que agora chorais,
porque haveis de rir.
Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem,
quando vos rejeitarem e insultarem
e proscreverem o vosso nome como infame,
por causa do Filho do homem.
Alegrai-vos e exultai nesse dia,
porque é grande no Céu a vossa recompensa.
Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas.
Mas ai de vós, os ricos,
porque já recebestes a vossa consolação!
Ai de vós, que agora estais saciados,
porque haveis de ter fome!
Ai de vós, que rides agora,
porque haveis de entristecer-vos e chorar!
Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem!
Era assim que os seus antepassados
tratavam os falsos profetas».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 8, 1b-7.11-13                   

«Ferindo a consciência dos irmãos, que é fraca,
é contra Cristo que pecais»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
A ciência envaidece, ao passo que a caridade edifica.
Se alguém pensa que sabe alguma coisa,
ainda não sabe como deve saber.
Mas se alguém ama a Deus,
é conhecido por Deus.
Sobre a questão de comer carnes imoladas aos ídolos,
bem sabemos que um ídolo não é nada no mundo
e que não há senão um único Deus.
Porque, embora digam haver deuses no céu e na terra,
– na verdade são muitos esses deuses e esses senhores –
para nós há um só Deus:
o Pai, de quem tudo procede e para o qual fomos criados;
e há um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual tudo existe e pelo qual também nós existimos.
Mas nem todos têm esta ciência.
Alguns, habituados até há pouco tempo à idolatria,
comem as carnes imoladas 
como se estivessem consagradas aos ídolos,
e a sua consciência, que é fraca, fica manchada.
Deste modo, pela tua ciência, perecerá o fraco,
esse irmão por quem Cristo morreu!
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E ao pecardes assim contra esses irmãos,
ferindo a sua consciência, que é fraca,
é contra Cristo que pecais.
Por isso, se o alimento 
se torna para o meu irmão ocasião de pecado,
nunca mais comerei carne,
a fim de não ser para ele ocasião de pecado.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 138 (139), 1-2 e 3b.13-14ab.23-24
 (R. 24b) 

Refrão: Conduzi-me, Senhor, pelo caminho da eternidade.

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser:
sabeis quando me sento e quando me levanto.
De longe penetrais o meu pensamento,
observais todos os meus passos.

Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Dou-Vos graças por me terdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.

Sondai-me, Senhor, e vede o meu coração,
observai a intimidade dos meus pensamentos.
Vede que não ande pelo mau caminho,
conduzi-me pelo caminho da eternidade.
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ALELUIA 1 Jo 4, 12                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor em nós é perfeito.   Refrão

EVANGELHO Lc 6, 27-38

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais:
Amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam.
Abençoai os que vos amaldiçoam,
orai por aqueles que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir
e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam, 
fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam, 
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
a fim de receberem outro tanto.
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Vós, porém, amai os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa
e sereis filhos do Altíssimo,
que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos,  
como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros
será usada também convosco».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 9, 16-19.22b-27

«Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória,
é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho!
Se o fizesse por minha iniciativa,
teria direito a recompensa.
Mas, como não o faço por minha iniciativa,
desempenho apenas um cargo que me está confiado.
Em que consiste, então, a minha recompensa?
Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos,
de todos me fiz escravo,
para ganhar o maior número possível.
Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo.
E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens.
Não sabeis que na corrida dos estádios 
correm todos, mas só um recebe o prémio?
Correi de modo que o alcanceis.
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Todo o atleta impõe a si mesmo rigorosas privações,
para obter uma coroa corruptível;
nós, porém, para recebermos uma coroa incorruptível.
Eu corro, não como quem corre às cegas;
eu luto, não como quem açoita o ar;
mas castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão,
não aconteça que, tendo pregado aos outros,
venha eu a ser eliminado.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 83 (84), 3.4.5-6.12 
 (R. 2) 

Refrão: Como é agradável a vossa morada, 
 Senhor do Universo!

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.
Felizes os que em Vós encontram a sua força,
os que trazem em seu coração os caminhos do santuário.

Porque o Senhor Deus é sol e escudo,
Ele dá a graça e a glória.
O Senhor não recusa os seus bens
aos que procedem com rectidão.
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ALELUIA cf. Jo 17, 17b.a                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

A vossa palavra, Senhor, é a verdade:
consagrai-nos na verdade.    Refrão

EVANGELHO Lc 6, 39-42

«Poderá um cego guiar outro cego?»

X Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola:
«Poderá um cego guiar outro cego?
Não cairão os dois nalguma cova?
O discípulo não é superior ao mestre,
mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre.
Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista
e não reparas na trave que está na tua?
Como podes dizer a teu irmão:
‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’,
se tu não vês a trave que está na tua?
Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista
e então verás bem 
para tirar o argueiro da vista do teu irmão».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I 1 Cor 10, 14-22

«Embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Evitai adorar os falsos deuses.
Falo-vos como a pessoas sensatas:
ajuizai por vós o que vou dizer.
Não é o cálice de bênção que abençoamos
a comunhão com o Sangue de Cristo?
Não é o pão que partimos
a comunhão com o Corpo de Cristo?
Visto que há um só pão,
nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão.
Olhai para o povo de Israel:
Não estão os que comem as vítimas em comunhão com o altar?
Que quero dizer com isto?
Que a carne imolada aos ídolos é alguma coisa?
Ou que o ídolo é alguma coisa?
Pelo contrário, afirmo que as vítimas que os gentios sacrificam
são imoladas aos demónios e não a Deus.
E eu não quero que entreis em comunhão com os demónios.
Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios,
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demónios.
Ou queremos desafiar o Senhor?
Seremos nós mais fortes do que Ele?
Palavra do Senhor.                
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 115 (116), 12-13.17-18 
 (R. 17a) 

Refrão: Oferecer-Vos-ei, Senhor, um sacrificio de louvor.

Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.

Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor
na presença de todo o povo.

ALELUIA Jo 14, 23                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, 
diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
          Refrão
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EVANGELHO Lc 6, 43-49

«Porque Me chamais ‘Senhor! Senhor!’,mas não fazeis o que vos digo?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não há árvore boa que dê mau fruto,
nem árvore má que dê bom fruto.
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem figos dos espinheiros,
nem se apanham uvas das sarças.
O homem bom,
do bom tesouro do seu coração tira o bem;
e o homem mau, 
da sua maldade tira o mal;
pois a boca fala do que transborda do coração.
Porque Me chamais ‘Senhor! Senhor!’,
mas não fazeis o que vos digo?
Vou mostrar-vos a quem se assemelha
todo aquele que vem ter comigo,
ouve as minhas palavras e as põe em prática.
É semelhante a um homem, que, para construir a casa,
escavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha.
Quando veio uma cheia,
a torrente irrompeu contra aquela casa,
mas não a pôde abalar, porque estava bem construída.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática
é semelhante a um homem
que construiu a casa sobre a terra, sem alicerces.
A torrente irrompeu contra aquela casa,
que imediatamente desabou;
e foi grande a sua ruína».  
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 11, 17-26.33

«Se há divisões entre vós, não comeis a ceia do Senhor»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Ao dar-vos as minhas instruções,
não posso louvar as vossas assembleias,
que, em vez de serem proveitosas, se tornam prejudiciais.
Em primeiro lugar, ouço dizer
que há entre vós divisões, quando vos reunis em assembleia;
e em parte, acredito nisso.
Na verdade, é preciso que haja divisões entre vós,
para se manifestarem aqueles que resistem a esta prova.
Quando vos reunis em comum,
já não é para comer a ceia do Senhor,
pois cada um se adianta a comer a sua própria ceia
e, enquanto um passa fome, outro fica embriagado.
Será que não tendes as vossas casas para comer e beber?
Ou desprezais a Igreja de Deus
e envergonhais aqueles que são pobres?
Que vos direi? Devo louvar-vos?
Nisto não vos louvo.
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Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
«Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim».
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse:
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim».
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha.
Portanto, irmãos,
quando vos reunis para comer a ceia do Senhor,
esperai uns pelos outros.
Palavra do Senhor.        

         

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 7-8a.8b-9.10.17 
 (R. 1 Cor 11, 26b)

Refrão: Anunciai a morte do Senhor,
 até que Ele venha.

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».

«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».
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Proclamarei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.

Alegrem-se e exultem em Vós
todos os que Vos procuram.
Digam sempre: «Grande é o Senhor»
os que desejam a vossa salvação.

ALELUIA Jo 3, 16

Refrão: Aleluia.          Repete-se

Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho unigénito;
quem acredita n’Ele tem a vida eterna  Refrão

EVANGELHO Lc 7, 1-10

«Nem em Israel encontrei tão grande fé»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
quando Jesus acabou de falar ao povo,
entrou em Cafarnaum.
Um centurião tinha um servo a quem estimava muito
e que estava doente, quase a morrer.
Tendo ouvido falar de Jesus,
enviou-Lhe alguns anciãos dos judeus
para Lhe pedir que fosse salvar aquele servo.
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Quando chegaram à presença de Jesus,
os anciãos suplicaram-Lhe insistentemente:
«Ele é digno de que lho concedas,
pois estima a nossa gente 
e foi ele que nos construiu a sinagoga».
Jesus acompanhou-os.
Já não estava longe da casa,
quando o centurião Lhe mandou dizer por uns amigos:
«Não Te incomodes, Senhor,
pois não mereço que entres em minha casa,
nem me julguei digno de ir ter contigo.
Mas diz uma palavra e o meu servo será curado.
Porque também eu, que sou um subalterno,
tenho soldados sob as minhas ordens.
Digo a um ‘Vai’ e ele vai; e a outro ‘Vem’ e ele vem;
e ao meu servo ‘Faz isto’ e ele faz».
Ao ouvir estas palavras,
Jesus sentiu admiração por ele
e, voltando-se para a multidão que O seguia, exclamou:
«Digo-vos que nem mesmo em Israel
encontrei tão grande fé».
Ao regressarem a casa,
os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. 
Palavra da salvação.



509TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 12, 12-14.27-31a 

«Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um na sua parte»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros                               
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim sucede também em Cristo.
Na verdade, todos nós 
– judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito
para constituirmos um só corpo;
e a todos nos foi dado a beber um só Espírito.
De facto, o corpo não é constituído por um só membro, 
mas por muitos.
Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros,
cada um por sua parte.
Assim, Deus estabeleceu na Igreja
em primeiro lugar apóstolos,
em segundo profetas, em terceiro doutores.
Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência,
de governar, de falar diversas línguas.
Serão todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores?
Todos farão milagres? Todos terão o poder de curar?
Todos falarão línguas? Terão todos o dom de as interpretar?
Aspirai com ardor aos dons mais elevados.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 
 
(R. cf. 3c) 

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
 somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. 

ALELUIA Lc 7, 16

Refrão: Aleluia.                Repete-se

Apareceu no meio de nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.                 Refrão
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EVANGELHO Lc 7, 11-17

«Jovem, Eu te digo: levanta-te»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,    
dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim;
iam com Ele os seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade,
levavam um defunto a sepultar,
filho único de sua mãe, que era viúva.
Vinha com ela muita gente da cidade.
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe:
«Não chores».
Jesus aproximou-Se e tocou no caixão;
e os que o transportavam pararam.
Disse Jesus:
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te».
O morto sentou-se e começou a falar;
e Jesus entregou-o à sua mãe.
Todos se encheram de temor
e davam glória a Deus, dizendo:
«Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus visitou o seu povo».
E a fama deste acontecimento 
espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 12, 31 __ 13, 13                                         

«Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados.
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos.
se não tiver caridade, 
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu possua a plenitude da fé, 
a ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou.
Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver caridade, de nada me aproveita.
A caridade é paciente, a caridade é benigna;
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa;
não é inconveniente, não procura o próprio interesse;
não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade;
tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta.
O dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar,
a ciência desaparecerá;
mas a caridade não acaba nunca.
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De maneira imperfeita conhecemos, 
de maneira imperfeita profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança, 
sentia como criança e pensava como criança.
Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil.
Agora vemos como num espelho e de maneira confusa,
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de maneira imperfeita;
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a caridade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 2-3.4-5.12 e 22 
 (R. 12b)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.

Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Desça sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
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ALELUIA cf. Jo 6, 63c.68c                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

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

EVANGELHO Lc 7, 31-35

«Tocámos flauta e não dançastes, entoámos cânticos de luto e não chorastes»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«A quem hei-de comparar os homens desta geração?
Com quem se parecem?
São como as crianças, que, sentadas na praça,
falam umas com as outras, dizendo:
‘Tocámos flauta para vós e não dançastes,
entoámos lamentações e não chorastes’.
Porque veio João Baptista , 
que não comia nem bebia vinho,
e vós dizeis: ‘Tem o demónio com ele’.
Veio o Filho do homem, que come e bebe,
e vós dizeis: ‘É um glutão e um ébrio,
amigo de publicanos e pecadores’.
Mas a Sabedoria é justificada por todos os seus filhos».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 15, 1-11

«É assim que pregamos e foi assim que acreditastes»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho
que vos anunciei e que recebestes,
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos,
se o conservais como eu vo-lo anunciei;
aliás teríeis abraçado a fé em vão.
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi:
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez,
dos quais a maior parte ainda vive,
enquanto alguns já faleceram.
Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos.
Em último lugar, apareceu-me também a mim, 
como o abortivo.
Porque eu sou o menor dos Apóstolos
e não sou digno de ser chamado Apóstolo,
por ter perseguido a Igreja de Deus.
Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou
e a graça que Ele me deu não foi inútil.
Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles,
não eu, mas a graça de Deus, que está comigo.
Por conseguinte, tanto eu como eles,
é assim que pregamos;
e foi assim que vós acreditastes.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 117 (118), 1-2.16ab-17.28-29 
 (R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
          porque é eterna a sua misericórdia.
     
      Ou: Aleluia.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.

A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver
para anunciar as obras do Senhor.

Vós sois o meu Deus: eu Vos darei graças.
Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.

ALELUIA Mt 11, 28                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vinde a Mim, vós todos que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.   Refrão
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EVANGELHO Lc 7, 36-50

«São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
um fariseu convidou Jesus para comer com ele.
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
Então, uma mulher – uma pecadora que vivia na cidade –
ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro com perfume;
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito,
banhava-Lhe os pés com as lágrimas
e enxugava-lhos com os cabelos,
beijava-os e ungia-os com o perfume.
Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta,
saberia que a mulher que O toca é uma pecadora».      
Jesus tomou a palavra e disse-lhe:
«Simão, tenho uma coisa a dizer-te».
Ele respondeu: «Fala, Mestre».
Jesus continuou:
«Certo credor tinha dois devedores:
um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos.
Qual deles ficará mais seu amigo?».
Respondeu Simão:
«Aquele – suponho eu – a quem mais perdoou».
Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem».
E voltando-Se para a mulher, disse a Simão:
«Vês esta mulher?
Entrei em tua casa 
e não Me deste água para os pés;
mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas
e enxugou-os com os cabelos.
Não Me deste o ósculo;
mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés.
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Não Me derramaste óleo na cabeça;
mas ela ungiu-Me os pés com perfume.
Por isso te digo:
São-lhe perdoados os seus muitos pecados,
porque muito amou;
mas aquele a quem pouco se perdoa, 
pouco ama».
Depois disse à mulher:
«Os teus pecados estão perdoados».
Então os convivas começaram a dizer entre si:
«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?».
Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I 1 Cor 15, 12-20

«Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos,
porque dizem alguns no meio de vós
que não há ressurreição dos mortos?
Se não há ressurreição dos mortos,
também Cristo não ressuscitou.
E, se Cristo não ressuscitou,
então a nossa pregação é inútil
e também é inútil a vossa fé.
E nós aparecemos como falsas testemunhas de Deus,
porque damos testemunho contra Deus, 
ao afirmar que Ele ressuscitou Jesus Cristo,
quando de facto não O ressuscitou,
a ser verdade que os mortos não ressuscitam.
Porque, se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, 
é inútil a vossa fé, ainda estais nos vossos pecados;
e assim, os que morreram em Cristo também se perderam.
Se é só para a vida presente
que temos posta em Cristo a nossa esperança,
somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas não. 
Cristo ressuscitou dos mortos, 
como primícias dos que morreram.
Palavra do Senhor.                  
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 16 (17), 1.6-7.8b e 15 
 (R. 15b) 

Refrão: Senhor, ficarei saciado, 
 quando aparecer a vossa glória.

Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.

Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,
ouvi-me e escutai as minhas palavras.
Mostrai a vossa admirável misericórdia,
Vós que salvais quem se acolhe à vossa direita.

Guardai-me como a menina dos olhos,
protegei-me à sombra das vossas asas.
Mereça eu contemplar a vossa face
e, ao despertar, saciar-me com a vossa imagem.

ALELUIA cf. Mt 11, 25                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
        Refrão



521SEXTA-FEIRA

EVANGELHO Lc 8, 1-3

«Algumas mulheres ajudavam Jesus e os discípulos com os seus bens»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus ia caminhando por cidades e aldeias,
a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus.
Acompanhavam-n’O os Doze,
bem como algumas mulheres que tinham sido curadas
de espíritos malignos e de enfermidades.
Eram Maria, chamada Madalena,
de quem tinham saído sete demónios,
Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes,
Susana e muitas outras,
que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens.
Palavra da salvação. 
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SÁBADO

LEITURA I 1 Cor 15, 35-37.42-49

«Assim como trazemos em nós a imagem do homem terreno,
procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Alguém poderia perguntar:
«Como ressuscitam os mortos?
Com que espécie de corpo voltam eles?».
Insensato! O que tu semeias não volta à vida sem morrer.
E o que semeias não é a planta que há-de nascer,
mas um simples grão, 
de trigo, por exemplo, ou de qualquer outra espécie.
Assim é também a ressurreição dos mortos:
semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível;
semeado desprezível, ressuscita glorioso;
semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força;
semeado como corpo natural, ressuscita como corpo espiritual.
Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual.
Assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo;
o último Adão tornou-se um espírito que dá vida.
O primeiro não foi o espiritual, mas o natural;
depois é que veio o espiritual.
O primeiro homem, tirado da terra, é terreno;
o segundo homem veio do Céu.
O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos;
o homem que veio do Céu é o modelo dos homens celestes.
E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno,
traremos também em nós a imagem do homem celeste.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 55 (56), 9ab e 10.11-12.13-14 
 (R. cf. 14c) 

Refrão: Caminharei na presença do Senhor.

Vós contastes os passos da minha vida errante 
e recolhestes as minhas lágrimas.
Hão-de recuar os meus inimigos, quando eu Vos invocar.
Eu sei que Deus está por mim.

Enalteço a palavra do Senhor,
enalteço a promessa do Senhor.
Em Deus confio e nada temo:
que poderão fazer-me os homens?

Oferecer-Vos-ei sacrifícios de acção de graças,
porque salvastes a minha vida da morte;
preservastes os meus pés da queda,
para andar na vossa presença, à luz da vida. 

ALELUIA cf. Lc 8, 15                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso
e produzem fruto pela perseverança.  Refrão
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EVANGELHO Lc 8, 4-15

«A semente que caiu em boa terra
são aqueles que conservam a palavra  e dão fruto pela sua perseverança»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
reuniu-se uma grande multidão,
que vinha ter com Jesus de todas as cidades,
e Ele falou-lhes por meio da seguinte parábola:
«O semeador saiu para semear a sua semente.
Quando semeava,
uma parte da semente caiu à beira do caminho:
foi calcada e as aves do céu comeram-na.
Outra parte caiu em terreno pedregoso:
depois de ter nascido, secou por falta de humidade.
Outra parte caiu entre espinhos:
os espinhos cresceram com ela e sufocaram-na.
Outra parte caiu em boa terra:
nasceu e deu fruto cem por um».
Dito isto, exclamou:
«Quem tem ouvidos para ouvir, oiça».
Os discípulos perguntaram a Jesus 
o que significava aquela parábola
e Ele respondeu:
«A vós foi concedido conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas aos outros serão apresentados só em parábolas,
para que, ao olharem, não vejam,
e, ao ouvirem, não entendam.
É este o sentido da parábola:
A semente é a palavra de Deus.
Os que estão à beira do caminho
são aqueles que ouvem,
mas depois vem o diabo tirar-lhes a palavra do coração,
para que não acreditem e se salvem.
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Os que estão em terreno pedregoso
são aqueles que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria,
mas, como não têm raiz,
acreditam por algum tempo 
e afastam-se quando chega a provação.
A semente que caiu entre espinhos
são aqueles que ouviram,
mas, sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida,
sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer.
A semente que caiu em boa terra
são aqueles que ouviram a palavra 
com um coração nobre e generoso,
a conservam e dão fruto pela sua perseverança».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Prov 3, 27-34                 

«O homem perverso é abominável aos olhos do Senhor»

Leitura do Livro dos Provérbios
Meu filho:
Não negues um favor a quem o merece,
quando estiver na tua mão fazê-lo.
Se tens para dar, não digas ao teu próximo:
«Vai-te embora e volta depois. Amanhã te darei».
Não maquines o mal contra o teu próximo,
se ele mora ao teu lado e confia em ti.
Não discutas sem motivo com homem nenhum,
se ele não te fez qualquer mal.
Não tenhas inveja do homem violento,
nem imites nenhum dos seus processos;
porque o Senhor abomina os homens perversos,
mas reserva a sua intimidade aos corações rectos.
A maldição do Senhor pesa sobre a casa do ímpio,
mas Ele abençoa a morada dos justos.
O Senhor zomba dos zombadores,
mas concede o seu favor aos humildes.
Os sábios alcançarão a glória,
mas os insensatos receberão a ignomínia.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 14 (15), 2-3ab.3cd-4ab.5 
 (R. 1b)

Refrão: O justo habitará, Senhor, no vosso santuário.

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.

O que não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo
e não empresta dinheiro com usura,
 nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado. 

ALELUIA Mt 5, 16                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
         Refrão
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EVANGELHO Lc 8, 16-18

«A lâmpada coloca-se num candelabro, para que os que entram vejam a luz»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com uma vasilha
ou a colocar debaixo da cama, 
mas coloca-a num candelabro,
para que os que entram vejam a luz.
Não há nada oculto que não se torne manifesto,
nem secreto que não seja conhecido à luz do dia.
Portanto, tende cuidado com a maneira como ouvis.
Pois àquele que tem, dar-se-á;
mas àquele que não tem,
até o que julga ter lhe será tirado». 
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Prov 21, 1-6.10-13             

Sentenças diversas

Leitura do Livro dos Provérbios
O coração do rei está nas mãos do Senhor,
como curso de água que Ele dirige para onde quer.
Aos olhos do homem todos os caminhos parecem rectos,
mas o Senhor é que pesa os corações.
Praticar a justiça e o direito
vale mais do que o sacrifício aos olhos do Senhor.
Olhar altivo, coração soberbo:
assim é a lâmpada dos ímpios, que é o pecado.
Os projectos do homem activo trazem lucro,
mas os planos do impaciente trazem miséria.
Acumular tesouros com língua mentirosa
é sopro que passa, é laço de morte.
A alma do ímpio deseja o mal;
nem para o amigo tem olhar benévolo.
O homem simples adquire a sabedoria, 
quando vê o castigo do insolente,
e adquire a ciência, 
quando ouve a instrução do sábio.
Se o insolente for castigado, o ingénuo torna-se prudente;
se ao homem prudente se der instrução, ele acolhe a ciência.
O Deus justo observa a casa do ímpio
e precipita na desgraça os homens perversos.
Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre
também clamará, mas sem que lhe respondam.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 1 e 27.30 e 34.35 e 44 
 (R. 35a) 

Refrão:  Conduzi-me, Senhor,
 pelo caminho dos vossos mandamentos.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos,
para meditar nas vossas maravilhas.

Escolhi o caminho da verdade
e decidi-me pelos vossos juízos.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos,
porque nela estão as minhas delícias.
Quero cumprir fielmente a vossa lei,
agora e para sempre.

ALELUIA Lc 11, 28                     

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.
          Refrão
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EVANGELHO Lc 8, 19-21

«Minha mãe e meus irmãos 
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
vieram ter com Jesus sua Mãe e seus irmãos,
mas não podiam chegar junto d’Ele por causa da multidão.
Então disseram-Lhe:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora  e querem ver-Te».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus 
e a põem em prática». 
Palavra da salvação.



532 SEMANA XXV

QUARTA-FEIRA

LEITURA I Prov 30, 5-9             

«Não me deis pobreza nem riqueza,
concedei-me apenas o alimento necessário»

Leitura do Livro dos Provérbios
Toda a palavra de Deus é comprovada,
é um escudo para quem n’Ele se refugia.
Não acrescentes nada às suas palavras,
porque Ele te repreenderia e passarias por mentiroso.
Duas coisas Vos peço, Senhor,
não mas negueis antes de eu morrer:
Afastai de mim a fraude e a mentira;
não me deis pobreza nem riqueza,
concedei-me apenas o alimento necessário.
Porque na abundância eu poderia renegar-Vos,
dizendo: «Afinal, quem é o Senhor?»,
e na miséria poderia roubar
e assim profanar o nome do meu Deus.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 29 e 72.89 e 101.104 e 163 
 (R. 105a) 

Refrão: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Afastai-me do caminho da mentira
e dai-me a graça de cumprir a vossa lei.
Para mim vale mais a lei da vossa boca
do que milhões em ouro e prata.

A vossa palavra permanece eternamente,
imutável como os céus.
Desviei os meus pés de todo o mau caminho,
a fim de guardar a vossa palavra.

Com os vossos preceitos me tornei prudente,
por isso detesto todo o caminho da mentira.
Odeio e abomino a mentira,
porque estou afeiçoado à vossa lei. 

ALELUIA Mc 1, 15                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Está próximo o reino de Deus:
arrependei-vos e acreditai no Evangelho.  Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 1-6

«Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus chamou os doze Apóstolos
e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios
e para curarem todas as doenças.
Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus
e a curar os enfermos.
E disse-lhes:
«Não leveis nada para o caminho:
nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro,
e não leveis duas túnicas.
Quando entrardes em alguma casa,
ficai nela até partirdes dali.
Se alguns não vos receberem,
ao sair dessa cidade,
sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles».
Os Apóstolos partiram
e foram de terra em terra
a anunciar a boa nova
e a realizar curas por toda a parte. 
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Co 1, 2-11                        
«Nada de novo debaixo do sol»

Leitura do Livro de Coelet
Vaidade das vaidades – diz Coelet –
vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
Que aproveita ao homem todo o esforço
com que trabalha debaixo do sol?
Passa uma geração, vem outra geração
e a terra permanece sempre.
Nasce o sol e põe-se o sol;
depressa volta ao ponto de partida,
donde volta a nascer.
O vento sopra do sul, depois sopra do norte;
num vaivém constante, retoma os seus caminhos.
Todos os rios vão ter ao mar 
e o mar nunca se enche;
e embora cheguem ao ao seu termo,
jamais deixam de correr.
Todas as coisas se afadigam, 
mais de quanto se pode explicar;
o olhar não se farta de ver, 
nem o ouvido se cansa de ouvir.
O que foi será outra vez 
e o que se deu voltará a acontecer:
nada de novo debaixo do sol.
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Se de alguma coisa se disser: 
«Vede que isto é novidade»,
o certo é que já foi assim 
nos tempos que nos precederam.
Mas nenhuma memória ficou dos tempos antigos,
nem haverá lembrança dos acontecimentos futuros
entre aqueles que vierem depois.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 89 (90), 3-4.5-6.12-13.14 e 17 
 (R. 1)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio
 através das gerações.

 Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos
 são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
de tarde ela murcha e seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando...
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus.
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.  
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ALELUIA Jo 14, 6                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
ninguém vai ao Pai senão por Mim.
         Refrão

EVANGELHO Lc 9, 7-9

«A João mandei-o eu decapitar. 
Mas quem é este homem, de quem oiço tais coisas?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que Jesus fazia
e andava perplexo, porque alguns diziam:
«É João Baptista que ressuscitou dos mortos».
Outros diziam: «É Elias que reapareceu».
E outros diziam ainda: 
«É um dos antigos profetas que ressuscitou».
Mas Herodes disse:
«A João mandei-o eu decapitar.
Mas quem é este homem, 
de quem oiço dizer tais coisas?».
E procurava ver Jesus.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Co 3, 1-11                

«Tudo tem a sua hora debaixo do céu»

Leitura do Livro de Coelet
Tudo tem o seu tempo,
tudo tem a sua hora debaixo do céu:
Há tempo para nascer e tempo para morrer,
tempo para plantar e tempo para arrancar;
tempo para matar e tempo para curar,
tempo para demolir e tempo para construir;
tempo para chorar e tempo para rir,
tempo para gemer e tempo para dançar;
tempo para atirar pedras e tempo para as juntar,
tempo para se abraçar e tempo para se separar;
tempo para ganhar e tempo para perder,
tempo para guardar e tempo para deitar fora;
tempo para rasgar e tempo para coser,
tempo para calar e tempo para falar;
tempo para amar e tempo para odiar,
tempo para a guerra e tempo para a paz.
Que aproveita ao homem com tanto trabalho?
Tenho observado a tarefa que Deus atribuiu aos homens,
para nela se ocuparem.
Ele fez todas as coisas apropriadas ao seu tempo
e pôs no coração do homem a sucessão dos séculos,
sem que ele possa compreender
o princípio e o fim da obra de Deus.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 143 (144), 1a e 2abc.3-4 
 (R.1a) 

Refrão: Bendito seja o Senhor,
 rochedo do meu refúgio. 

Bendito seja o Senhor, meu refúgio,
meu amparo e minha cidadela,
meu baluarte e meu libertador,
meu escudo e meu abrigo.

Que é o homem, Senhor, para que dele cuideis,
o filho do homem para pensardes nele?
O homem é semelhante ao sopro da brisa,
os seus dias passam como a sombra.

ALELUIA Mc 10, 45                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção dos homens. Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 18-22

«És o Messias de Deus.
O Filho do homem tem de sofrer muito»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Um dia, Jesus orava sozinho,
estando com Ele apenas os discípulos.
Então perguntou-lhes:
«Quem dizem as multidões que Eu sou?».
Eles responderam:
«Uns, João Baptista; outros, que és Elias;
e outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou».
Disse-lhes Jesus:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Pedro tomou a palavra e respondeu:
«És o Messias de Deus».
Ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse
e acrescentou:
«O Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Co 11, 9 – 12, 8              

«Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude,
antes que o pó volte à terra e o espírito regresse para Deus»

Leitura do Livro de Coelet
Regozija-te, ó jovem, durante a mocidade
e sê feliz na flor dos teus anos.
Segue os caminhos do teu coração e os atractivos dos teus olhos,
mas tem presente que Deus te pedirá contas de tudo isto.
Lança fora do teu coração a tristeza 
e afasta do teu corpo o sofrimento,
porque a juventude e flor da idade são efémeras.
Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude,
antes de chegarem os dias maus
e de virem os anos em que dirás: «Eles não me agradam nada»;
antes de escurecerem o sol, a luz, a lua e as estrelas,
e de voltarem as nuvens depois da chuva;
quando começarem a tremer os guardas da casa
e a vergarem-se os homens robustos;
quando as mulheres, uma após outra, deixarem de moer 
e caírem na obscuridade as que olham pelas janelas;
quando se fecharem as portas que dão para a rua
e afroixar o ranger do moinho;
quando se calar a voz do passarinho
e acabarem todas as canções;
quando se começa a temer a subida
e a tremer durante a caminhada.
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E enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se torna pesado
e a alcaparra deixa cair os seus frutos,
o homem encaminha-se para a sua morada eterna
e os carpidores percorrem as ruas.
Lembra-te do teu Criador,
antes que se rompa o fio de prata 
e se quebre a lâmpada de ouro,
que a bilha se parta junto à fonte 
e a roldana rebente no poço,
que o pó regresse à terra de onde veio
e o espírito volte para Deus que o criou.
Vaidade das vaidades – diz Coelet –
tudo é vaidade.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 89 (90), 3-4.5-6.12-13.14 e 17 
 (R. 1)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio
 através das gerações.

 Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos
 são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
de tarde ela murcha e seca.
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Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando...
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus.
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

ALELUIA cf. 2 Tim 1, 10                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Refrão

EVANGELHO Lc 9, 43b-45

«O Filho do homem vai ser entregue.
Eles tinham medo de O interrogar sobre tal assunto»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estavam todos admirados com tudo o que Jesus fazia.
Então Ele disse aos discípulos:
«Escutai bem o que vou dizer-vos.
O Filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens».
Eles, porém, não compreendiam aquelas palavras;
eram misteriosas para eles e não as entendiam.
Mas tinham medo de O interrogar sobre tal assunto.
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Job 1, 6-22                

«O Senhor deu, o Senhor tirou:
bendito seja o nome do Senhor»

Leitura do Livro de Job
Um dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se diante do Senhor,
Satanás apareceu também no meio deles.
O Senhor disse-lhe: «De onde vens?».
Satanás respondeu:
«Venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela».
O Senhor disse-lhe:
«Reparaste no meu servo Job?
Não há ninguém como ele na terra:
é um homem íntegro e recto,
que teme a Deus e se afasta do mal».
Satanás respondeu ao Senhor:
«Porventura teme Job a Deus de maneira desinteressada?
Não o cercastes Vós com um muro protector,
a ele, à sua casa e a todos seus bens?
Abençoastes o trabalho das suas mãos
e os seus rebanhos cobrem toda a região.
Mas estendei a mão e tocai nos seus bens
e vereis que Vos amaldiçoa frente a frente».
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Disse então o Senhor a Satanás:
«Pois bem, tudo o que lhe pertence fica sob o teu poder,
mas não estenderás a mão sobre ele».
E Satanás saiu da presença do Senhor.
Ora um dia em que os filhos e as filhas de Job
comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho,
um mensageiro veio dizer a Job:
«Estavam os teus bois a lavrar
e as jumentas a pastar junto deles,
quando os sabeus arremeteram contra eles e os levaram
e passaram os teus servos ao fio da espada.
Só eu escapei, para te vir dar a notícia».
Ainda ele estava a falar, quando outro veio dizer:
«Caiu do céu o fogo de Deus
e queimou e reduziu a cinzas as ovelhas e os teus servos.
Só eu escapei, para te vir dar a notícia».
Ainda ele falava, quando chegou outro e lhe disse:
«Os caldeus, divididos em três grupos,
lançaram-se sobre os teus camelos e levaram-nos
e passaram os teus servos ao fio da espada.
Só eu escapei, para te vir dar a notícia».
Ainda ele falava, quando outro entrou e lhe disse: 
«Os teus filhos e as tuas filhas estavam a comer e a beber vinho
em casa do irmão mais velho,
quando um vento impetuoso veio do lado do deserto
e abalou os quatro cantos da casa.
A casa desabou sobre os jovens e morreram todos.
Só eu escapei, para te vir dar a notícia».
Então Job levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça.
Depois prostrou-se por terra e disse:
«Saí nu do ventre de minha mãe e nu para ele voltarei.
O Senhor deu, o Senhor tirou:
bendito seja o nome do Senhor».
Em tudo isto, Job não cometeu pecado,
nem disse contra Deus nenhuma blasfémia.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 16 (17), 1.2-3.6-7 
 (R. cf. 6b) 

Refrão:  Escutai, Senhor, 
 e atendei a minha súplica.

Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.

Sede Vós a fazer o meu julgamento,
pois vossos olhos vêem o que é recto.
Se perscrutais o meu coração e o provais com o fogo,
não encontrareis em mim iniquidade.

Eu Vos invoco, meu Deus, respondei-me,
ouvi-me e escutai as minhas palavras.
Mostrai a vossa admirável misericórdia,
Vós que salvais quem se acolhe à vossa direita.

ALELUIA Mc 10, 45                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção dos homens. Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 46-50

«Quem for o mais pequeno entre vós, esse será o maior»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
houve uma discussão entre os discípulos
sobre qual deles seria o maior.
Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos,
tomou uma criança, colocou-a junto de Si e disse-lhes:
«Quem acolher em meu nome uma criança como esta
acolhe-Me a Mim;
e quem Me acolher acolhe Aquele que Me enviou.
Na verdade, quem for o mais pequeno entre vós
esse é que será o maior».
João tomou a palavra e disse:
«Mestre, vimos um homem expulsar os demónios em teu nome
e quisemos impedi-lo, porque ele não anda connosco».
Mas Jesus respondeu-lhe:
«Não lho proibais,
pois quem não é contra vós é por vós». 
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Job 3, 1-3.11-17.20-23                      

«Porque se dá luz ao infeliz?»

Leitura do Livro de Job
Job abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento.
Tomou a palavra e disse:
«Desapareça o dia em que eu nasci
e a noite em que se anunciou: ‘Foi concebido um homem’.
Porque não morri no ventre de minha mãe,
ou não expirei ao sair do seio materno?
Porque houve dois joelhos para me acolherem
e dois seios para me amamentarem?
Estaria agora deitado e tranquilo,
dormiria o sono da morte e teria descanso,
como os reis e os grandes da terra, 
que edificaram os seus túmulos sumptuosos,
ou como os poderosos, que possuem ouro
e enchem de prata os seus mausoléus.
Ou porque não fui eu como o aborto escondido,que já não existiria,
como as crianças que não chegaram a ver a luz?
Ali acaba a agitação dos maus,
aí repousam os homens extenuados.
Porque se dá luz ao infeliz 
e vida aos corações amargurados,
que suspiram pela morte que tarda em chegar
e a procuram mais avidamente que um tesouro?
Ficariam contentes diante de um túmulo,
exultariam à vista de um sepulcro.
Porque se dá vida ao homem que não vê o seu caminho
e que Deus cerca por todos os lados?».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 87 (88), 2-3.4-5.6.7-8 
 (R. 3a) 

Refrão: Senhor, chegue até Vós a minha súplica.

Senhor Deus, meu Salvador,
dia e noite clamo na vossa presença.
Chegue até Vós a minha oração,
inclinai o ouvido ao meu clamor.

A minha alma está saturada de sofrimento,
a minha vida chegou às portas da morte.
Sou contado entre os que descem à sepultura,
sou um homem já sem forças.

Estou abandonado entre os mortos,
como os caídos que jazem no sepulcro,
de quem já não Vos lembrais
e que foram sacudidos da vossa mão.

Lançastes-me na cova mais profunda,
nas trevas do abismo.
Pesa sobre mim a vossa ira,
todas as vossas ondas caíram sobre mim.

ALELUIA Mc 10, 45                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção dos homens. Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 51-56

«Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor, 
queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?».
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Job 9, 1-12.14-16                   

«Como pode um homem ter razão contra Deus?»

Leitura do Livro de Job
Job tomou a palavra e disse aos seus amigos:
«Na verdade, eu sei muito bem que é assim:
como pode um homem ter razão contra Deus?
Se ele quisesse discutir com Deus,
nem uma vez em mil poderia responder-Lhe.
O coração de Deus é sábio, a sua força é grande:
quem se Lhe opôs e saiu ileso? 
Ele desloca as montanhas sem elas saberem
e as derruba no seu furor.
Sacode os alicerces da terra
e abala as suas colunas.
Dá ordens ao sol e ele não nasce
e põe um selo sobre as estrelas.
Sozinho Ele estende os céus
e caminha sobre as ondas do mar.
Criou a Ursa Maior e o Orion,
as Plêiades e as Constelações do Sul.
Faz prodígios insondáveis
e maravilhas sem conta.
Se vier junto de mim, não O vejo,
se passar a meu lado, não O sinto.
Se apanhar uma presa, quem Lho impedirá?
Quem Lhe dirá: ‘Que estais a fazer?’.
Como iria eu então responder-Lhe
e encontrar argumentos contra Ele?
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Embora eu tivesse razão, não devo replicar,
só tenho de implorar Àquele que é meu juiz.
Ainda que eu O chamasse e Ele me respondesse,
não tenho a certeza de que escutasse a minha voz».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 87 (88), 10bc-11.12-13.14-15 
 (R. 3a) 

Refrão: Senhor, chegue até Vós a minha súplica.

A Vós clamo, Senhor, todo o dia,
estendo para Vós as minhas mãos.
Fareis Vós maravilhas entre os mortos?
Irão levantar-se os defuntos para Vos louvar?

Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade
ou da vossa fidelidade no reino dos mortos?
Serão conhecidas nas trevas as vossas maravilhas,
na terra do esquecimento a vossa justiça?

Eu, porém, clamo por Vós, Senhor,
de manhã a minha oração sobe à vossa presença.
Porque me afastais de Vós, Senhor,
porque escondeis de mim o vosso rosto?

ALELUIA Filip 3, 8-9                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar.  Refrão
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EVANGELHO Lc 9, 57-62

«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém,
quando alguém Lhe disse:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas,
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; 
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus». 
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Job 19, 21-27                  
«Eu sei que o meu Redentor está vivo»

Leitura do Livro de Job
Job tomou a palavra e disse:
«Tende compaixão, meus amigos, tende compaixão de mim, 
pois a mão de Deus me atingiu!
Porque me perseguis, como Deus faz,
e não vos cansais de me torturar?
Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro,
ou gravadas em bronze com estilete de ferro,
ou esculpidas em pedra para sempre!
Eu sei que o meu Redentor está vivo
e no último dia Se levantará sobre a terra.
Revestido da minha pele, estarei de pé;
na minha carne verei a Deus.
Eu próprio O verei, meus olhos O hão-de contemplar.
Dentro de mim suspira o meu coração».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 7-8.9abd.13-14 
 (R. 13)

Refrão: Espero contemplar a bondade do Senhor
 na terra dos vivos.

Ouvi, Senhor, a voz  da minha súplica,
tende compaixão de mim e atendei-me.
Diz-me o coração: «Procurai a sua face».
A vossa face, Senhor, eu procuro.

Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Não me rejeiteis nem me abandoneis,
meu Deus e meu Salvador.

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.

ALELUIA Mc 1, 15                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Está  próximo o reino de Deus:
arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Refrão



556

EVANGELHO Lc 10, 1-12

«A vossa paz repousará sobre eles»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de  lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’.
Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem,
saí à praça pública e dizei:
‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés
sacudimos para vós.
No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’.
Eu vos digo:
Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma
do que para essa cidade».
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Job 38, 1.12-21; 40, 3-5                    

«Porventura  deste ordens à manhã e desceste às nascentes do mar?»

Leitura do Livro de Job
O Senhor falou a Job do meio da tempestade:
«Porventura alguma vez na vida deste ordens à manhã
e marcaste à aurora o seu lugar,
para que ela agarre as extremidades da terra
e dela sacuda os malfeitores?
Deste ordens à terra 
para ela se moldar como a argila debaixo do sinete
e tingir-se como um vestido,
recusando a luz aos malfeitores
e quebrando a força do braço erguido?
Acaso desceste às nascentes do mar
e andaste pelo fundo do abismo?
Foram-te abertas as portas da morte
e viste os portões do país das trevas?
Abrangeste com o olhar a extensão do mundo?
Fala, se sabes tudo isto.
Qual é o caminho para a morada da luz
e onde residem as trevas,
para que as possas levar aos seus domínios
e ensinar-lhes o caminho da sua casa?
Certamente deves saber isto, 
porque então já eras nascido
e é grande o número dos teus anos!...».
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Job respondeu ao Senhor:
«Sinto-me tão pequeno: que poderei responder-Vos?
Ponho a mão sobre a minha boca.
Falei uma vez, não replicarei;
falei duas vezes, nada mais acrescentarei».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 138 (139), 1-3.7-8.9-10.13-14ab
 (R. 24b) 

Refrão: Conduzi-me, Senhor, pelo caminho da eternidade.

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser:
sabeis quando me sento e quando me levanto.
De longe penetrais o meu pensamento:
Vós me vedes quando caminho e quando descanso,
 Vós observais todos os meus passos.

Onde poderei ocultar-me ao vosso espírito?
Onde evitarei a vossa presença?
Se subir ao céu, Vós lá estais;
se descer aos abismos, ali Vos encontrais.

Se voar nas asas da aurora,
se habitar nos confins do oceano,
mesmo ali a vossa mão me guiará
e a vossa direita me sustentará.

Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Dou-Vos graças por me terdes feito tão maravilhosamente:
são admiráveis as vossas obras. 
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ALELUIA cf. Salmo 94 (95), 8ab                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.  Refrão

EVANGELHO Lc 10, 13-16

«Quem Me rejeita, rejeita Aquele que Me enviou»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus:
«Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!
Porque se em Tiro e em Sidónia se tivessem realizado
os milagres que em vós se realizaram,
há muito tempo teriam feito penitência,
vestindo-se de cilício e sentando-se sobre a cinza.
Assim, no dia do Juízo,
haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós.
E tu, Cafarnaum, serás elevada até ao céu?
Até ao inferno é que descerás.
Quem vos escuta, escuta-Me a Mim;
e quem vos rejeita, rejeita-Me a Mim.
Mas quem Me rejeita, rejeita Aquele que Me enviou».
Palavra da salvação.
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SÁBADO

LEITURA I Job 42, 1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17)                

«Agora já Vos viram os meus olhos.
Por isso  faço penitência»

Leitura do Livro de Job
Job respondeu ao Senhor, dizendo:
«Eu sei que tudo podeis
e que todos os vossos projectos se realizam.
Quem ousa denegrir a providência com palavras sem sentido?
Na verdade, falei indiscretamente
das maravilhas que ultrapassam a minha compreensão.
Só Vos conhecia por ouvir falar de Vós,
mas agora já Vos viram os meus olhos.
Por isso retiro as minhas palavras
e faço penitência sobre o pó e a cinza».
O Senhor abençoou os útimos anos de Job,
mais ainda do que os primeiros.
Possuiu catorze mil ovelhas, seis mil camelos,
mil juntas de bois e mil jumentas.
Teve ainda sete filhos e três filhas.
À primeira deu o nome de Pomba,
à segunda o de Cássia e à terceira Azeviche.
Não havia em toda a região
mulheres mais belas do que as filhas de Job;
e o pai deu-lhes uma parte da herança entre os irmãos.
Depois disto, Job viveu cento e quarenta anos
e viu os filhos dos seus filhos até à quarta geração.
Finalmente, Job morreu velho, depois de uma longa vida.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 66 e 71.75 e 91.125 e 130 
 (R. 135a) 

Refrão: Fazei brilhar sobre mim, Senhor,
 a luz do vosso rosto.

Ensinai-me o bem, o discernimento e a ciência,
porque tenho fé nos vossos mandamentos.
Foi bom para mim ter sido humilhado,
para aprender os vossos decretos.

Eu sei que os vossos juízos são justos
e que a vossa fidelidade me põe à prova.
Pela vossa vontade perduram as coisas até este dia,
porque todas elas Vos estão sujeitas.

Eu sou vosso servo, Senhor: dai-me inteligência,
para conhecer as vossas ordens.
A manifestação das vossas palavras ilumina
e dá inteligência aos simples. 

ALELUIA cf. Mt 11, 25                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
              Refrão

SÁBADO



562

EVANGELHO                                                       Lc 10, 17-24

«Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos Céus»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo:
«Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome».
Jesus respondeu-lhes:
«Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões
e dominar toda a força do inimigo;
nada poderá causar-vos dano.
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem;
alegrai-vos antes 
porque os vossos nomes estão escritos no Céu».
Naquele momento,
Jesus exultou de alegria pela acção do Espírito Santo
e disse:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi entregue por meu Pai;
e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai,
nem o que é o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar».
Voltando-Se depois para os discípulos, disse-lhes:
«Felizes os olhos que vêem o que estais a ver,
porque Eu vos digo que muitos profetas e reis
quiseram ver o que vós vedes e não viram
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram».
Palavra da salvação.
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Gal 1, 6-12

«Não  recebi ou aprendi o Evangelho de nenhum homem,
mas por uma revelação de Jesus Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Surpreende-me que tão depressa tenhais abandonado
Aquele que vos chamou pela graça de Cristo,
para passar a outro evangelho.
Não que haja outro evangelho;
mas há pessoas que vos perturbam
e pretendem mudar o Evangelho de Cristo.
Mas se alguém 
– ainda que fosse eu próprio ou um Anjo do Céu –
vos anunciar um evangelho diferente 
daquele que nós vos anunciamos, 
seja anátema.
Como já vo-lo dissemos, volto a dizê-lo:
Se alguém vos anunciar um evangelho diferente 
daquele que recebestes, 
seja anátema.
Estarei eu agora a captar o favor dos homens ou o de Deus?
Acaso procuro agradar aos homens?
Se eu ainda pretendesse agradar aos homens,
não seria servo de Cristo.
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Quero que saibais, irmãos:
o Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana,
porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem,
mas por uma revelação de Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 110 (111), 1-2.4-5.7-8.9-10ac 
 (R. 5b) 

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.

      Ou: Aleluia.

Louvarei o Senhor de todo o coração,
no conselho dos justos e na assembleia.
Grandes são as obras do Senhor,
admiráveis para os que nelas meditam.

Instituiu um memorial das suas maravilhas:
o Senhor é misericordioso e compassivo.
Deu sustento àqueles que O temem
e jamais esquecerá a sua aliança.

Fiéis e justas são as obras das suas mãos,
são imutáveis todos os seus preceitos,
irrevogáveis pelos séculos dos séculos,
estabelecidos na rectidão e na verdade.

Enviou a redenção ao seu povo,
firmou com ele uma aliança eterna;
santo e venerável é o seu nome,
o louvor do Senhor permanece para sempre.
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ALELUIA Jo 13, 34                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.  Refrão

EVANGELHO Lc 10, 25-37

«Quem é o meu próximo?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
levantou-se um doutor da lei
e perguntou a Jesus para O experimentar:
«Mestre, 
que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?».
Jesus disse-lhe:
«Que está escrito na lei? Como lês tu?».
Ele respondeu:
«Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração e com toda a tua alma,
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento;
e ao próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe Jesus:
«Respondeste bem. Faz isso e viverás».
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
«E quem é o meu próximo?».
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores.
Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no
e foram-se embora, deixando-o meio morto.

SEGUNDA-FEIRA
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Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote;
viu-o e passou adiante.
Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar,
viu-o e passou também adiante.
Mas um samaritano, que ia de viagem,
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão.
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria montada,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
No dia seguinte, tirou duas moedas,
deu-as ao estalajadeiro e disse:
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais
eu to pagarei quando voltar’.
Qual destes três te parece ter sido o próximo
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?».
O doutor da lei respondeu:
«O que teve compaixão dele».
Disse-lhe Jesus:
«Então vai e faz o mesmo».
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Gal 1, 13-24

«Deus quis revelar em mim o seu Filho
para que eu O anunciasse aos gentios»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Certamente ouvistes falar 
do meu proceder outrora no judaismo
e como perseguia terrivelmente a Igreja de Deus
e procurava destruí-la.
Fazia mais progressos no judaismo
do que muitos dos meus compatriotas da mesma idade,
por ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais.
Mas quando Aquele que me destinou desde o seio materno
e me chamou pela sua graça,
Se dignou revelar em mim o seu Filho
para que eu O anunciasse aos gentios,
decididamente não consultei a carne e o sangue,
nem subi a Jerusalém 
para ir ter com os que foram Apóstolos antes de mim;
mas retirei-me para a Arábia
e depois voltei novamente a Damasco.
Três anos mais tarde,
subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro
e fiquei junto dele quinze dias.
Não vi mais nenhum dos Apóstolos,
a não ser Tiago, irmão do Senhor.

TERÇA-FEIRA
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– O que vos escrevo, diante de Deus o afirmo:
não estou a mentir –.
A seguir fui às regiões da Síria e da Cilícia.
Eu era pessoalmente desconhecido 
das Igrejas da Judeia que estão em Cristo.
Só tinham ouvido dizer:
«Aquele que outrora nos perseguia
anuncia agora a fé que então combatia».
E davam glória a Deus a respeito de mim.
Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL Salmo 138 (139), 1-2 e 3b.13-14ab.14c-15
 (R. 24b) 

Refrão: Conduzi-me, Senhor, pelo caminho da eternidade.

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser:
sabeis quando me sento e quando me levanto.
De longe penetrais o meu pensamento,
observais todos os meus passos.

Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Dou-Vos graças por me terdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.

Vós conhecíeis já a minha alma
e nada do meu ser Vos era oculto,
quando secretamente era formado,
modelado nas profundidades da terra.
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ALELUIA Lc 11, 28                       

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.     Refrão

EVANGELHO Lc 10, 38-42

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

X  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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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Gal 2, 1-2.7-14                   

«Reconheceram a graça que me foi concedida»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Passados catorze anos,
subi novamente a Jerusalém com Barnabé
e fiz-me acompanhar também de Tito.
Eu subi para lá, de acordo com uma revelação,
e expus o Evangelho que prego entre os gentios,
numa reunião particular com os principais dirigentes,
para me assegurar de não correr ou não ter corrido em vão.
Viram então que me estava confiada 
a evangelização dos que não eram judeus,
como a Pedro a dos que eram judeus.
– De facto, Aquele que exercera em Pedro a sua acção
em ordem ao apostolado entre os judeus,
tinha-a exercido em mim em ordem aos gentios –.
Por isso, Tiago, Pedro e João,
que eram considerados como as colunas,
ao reconhecerem a graça que me fora concedida,
estenderam-nos as mãos, a mim e a Barnabé, 
em sinal de acordo:
Nós seríamos para os gentios e eles para os judeus.
Só nos pediram que nos lembrássemos dos seus pobres,
o que eu procurei pôr em prática com grande diligência.
Mas quando Pedro veio a Antioquia,
opus-me a ele abertamente, porque era digno de censura.
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De facto, antes de terem vindo alguns homens da parte de Tiago,
ele comia com os gentios.
Mas depois de eles chegarem,
retirava-se e mantinha-se à parte, 
com receio dos partidários da circuncisão.
Com ele começaram a dissimular também os outros judeus,
de tal modo que até Barnabé  
se deixou arrastar pela sua dissimulação.
Quando eu vi que eles não procediam correctamente
segundo a verdade do Evangelho,
disse a Pedro diante de todos:
«Se tu, que és judeu,
vives à maneira dos gentios e não dos judeus,
como podes obrigar os gentios a proceder como os judeus?».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 116 (117), 1.2 
 (R. Mc 16, 15) 

Refrão: Ide por todo o mundo
 e anunciai a boa nova.  

      Ou: Aleluia.

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

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

QUARTA-FEIRA
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ALELUIA Rom 8, 15bc

Refrão: Aleluia.               Repete-se 

Recebestes o espírito de adopção filial;
nele clamamos: «Abá, ó Pai».                  Refrão

EVANGELHO Lc 11, 1-4

«Senhor, ensina-nos a orar»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava Jesus em oração em certo lugar.
Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos:
«Senhor, ensina-nos a orar,
como João Baptista ensinou também os seus discípulos».
Disse-lhes Jesus:
«Quando orardes, dizei:
‘Pai,
santificado seja o vosso nome; 
venha o vosso reino;
dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência;
perdoai-nos os nossos pecados,
porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende;
e não nos deixeis cair em tentação’».
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Gal 3, 1-5                  

«Recebestes o Espírito por terdes observado a Lei de Moisés,
ou porque ouvistes a mensagem da fé?»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou,
depois de ter sido apresentada aos vossos olhos
a imagem de Jesus Cristo crucificado?
Só quero que me respondais ao seguinte:
Foi por cumprirdes as obras da Lei de Moisés
que recebestes o Espírito Santo,
ou porque ouvistes a mensagem da fé?
Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito,
acabais agora na carne?
Foi em vão que recebestes tantos dons? Se é que foi em vão!
Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós
procede assim por cumprirdes as obras da Lei de Moisés,
ou porque ouvistes a mensagem da fé?
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 69-70.71-72.73-75 
 (R. cf. 68) 

Refrão:  Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
que visitou e redimiu o seu povo.

O Senhor nos deu um Salvador poderoso,
na casa de David, seu servo,
como prometeu pela boca dos seus santos,
os profetas dos tempos antigos;

Para nos libertar dos nossos inimigos
e das mãos daqueles que nos odeiam;
para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais,
recordando a sua sagrada aliança:

O juramento que fizera a Abraão, nosso pai,
que nos havia de conceder esta graça:
de O servirmos um dia, sem temor,
 livres das mãos dos nossos inimigos,
em santidade e justiça na sua presença,
 todos os dias da nossa vida. 

 

ALELUIA cf. Actos 16, 14b                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Abri, Senhor, o nosso coração,
para recebermos a palavra do vosso Filho.  Refrão
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EVANGELHO Lc 11, 5-13

«Pedi e dar-se-vos-á»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se algum de vós tiver um amigo,
poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer:
‘Amigo, empresta-me três pães,
porque chegou de viagem um dos meus amigos
e não tenho nada para lhe dar’.
Ele poderá responder lá de dentro:
‘Não me incomodes;
a porta está fechada,
eu e os meus filhos já nos deitámos;
não posso levantar-me para te dar os pães’.
Eu vos digo:
Se ele não se levantar por ser amigo,
ao menos, por causa da sua insistência,
levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa.
Também vos digo:
Pedi e dar-se-vos-á;
procurai e encontrareis;
batei à porta e abrir-se-vos-á.
Porque quem pede recebe;
quem procura encontra
e a quem bate à porta, abrir-se-á.
Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe,
em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente?
E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião?
Se vós, que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai do Céu
dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!». 
Palavra da salvação.

QUINTA-FEIRA
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Gal 3, 7-14               

«Os que vivem segundo a fé
são abençoados com Abraão, que acreditou»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas 
Irmãos:
Procurai compreender:
Os verdadeiros filhos de Abraão são os que vivem segundo a fé.
Tendo a Escritura previsto
que Deus havia de justificar os gentios pela fé,
anunciou previamente a Abraão esta boa nova:
«Em ti serão abençoadas todas as nações».
Assim, os que vivem segundo a fé
são abençoados com Abraão, que acreditou.
Na verdade, os que dependem das obras da Lei de Moisés
estão sob a maldição, porque está escrito:
«Maldito aquele 
que não cumpre tudo o que está escrito no Livro da Lei».
Além disso, é evidente que diante de Deus, 
ninguém é justificado pela Lei,
porque a Escritura diz: «O justo viverá pela fé».
A Lei, porém, não se baseia na fé,
porque diz: «Quem cumprir aqueles preceitos viverá por eles».
Mas Cristo resgatou-nos da maldição da Lei de Moisés,
tornando-Se maldição por amor de nós, como está escrito:
«Maldito aquele que é suspenso do madeiro».
Assim, por meio de Jesus Cristo,
a bênção de Abraão se estendeu-se aos gentios
e nós recebemos, pela fé, o Espírito prometido.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 110 (111), 1-2.3-4.5-6 
 (R. 5b) 

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.

     Ou: Aleluia.

Louvarei o Senhor de todo o coração
no conselho dos justos e na assembleia.
São grandes as obras do Senhor,
admiráveis para os que nelas meditam.

A sua obra é esplendor e majestade
e a sua justiça permanece eternamente.
Instituiu um memorial das suas maravilhas:
o Senhor é misericordioso e compassivo.

Deu sustento àqueles que O temem
e jamais se esquecerá da sua aliança.
Fez ver ao seu povo a força das suas obras,
para lhe dar a herança das nações.

ALELUIA Jo 12, 31b-32                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Chegou a hora em que vai ser expulso
 o príncipe deste mundo, diz o Senhor;
e quando Eu for levantado da terra, 
 atrairei todos a Mim.
                      Refrão

SEXTA-FEIRA
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EVANGELHO Lc 11, 15-26

«Se Eu expulso os demónios pelo dedo de Deus,
então o reino de Deus chegou até vós»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram:
«É por Belzebu, príncipe dos demónios, 
que Ele expulsa os demónios».
Outros, para O experimentarem, pediam-Lhe um sinal do céu.
Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse:
«Todo o reino dividido contra si mesmo, acaba em ruínas
e cairá casa sobre casa.
Se Satanás está dividido contra si mesmo,
como subsistirá o seu reino?
Vós dizeis que é por Belzebu que Eu expulso os demónios.
Ora, se Eu expulso os demónios por Belzebu,
por quem os expulsam os vossos discípulos?
Por isso eles mesmos serão os vossos juízes.
Mas se Eu expulso os demónios pelo dedo de Deus,
então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós.
Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio,
os seus bens estão em segurança.
Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence,
tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos.
Quem não está comigo está contra Mim
e quem não junta comigo dispersa.
Quando o espírito impuro sai do homem,
anda a vaguear por lugares desertos à procura de repouso.
Como não o encontra, diz consigo: 
‘Voltarei para a casa de onde saí’.
Quando lá chega, encontra-a varrida e arrumada.
Então vai e toma consigo sete espíritos piores do que ele,
que entram e se instalam nela.
E o último estado daquele homem 
torna-se pior do que o primeiro».
Palavra da salvação.

SEMANA XXVII
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SÁBADO

LEITURA I Gal 3, 22-29

«Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
A Escritura declara que tudo está sujeito ao domínio do pecado.
Deste modo, é pela fé em Jesus Cristo
que a promessa da justificação é concedida aos que acreditam.
Antes que viesse a fé, 
nós éramos prisioneiros, sob a protecção da Lei de Moisés,
na expectativa da fé que havia de ser revelada.
A Lei, portanto, serviu-nos de guia até à vinda de Cristo,
para sermos então justificados pela fé.
Mas depois que veio a fé,
já não estamos sob o domínio desse guia.
Porque todos vós sois filhos de Deus
pela fé em Jesus Cristo.
De facto, todos vós, que fostes baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre,
não há homem nem mulher;
todos vós sois um só em Cristo Jesus.
Mas, se pertenceis a Cristo,
sois então descendência de Abraão,
herdeiros segundo a promessa.
Palavra do Senhor.               

SÁBADO
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 104 (105), 2-3.4-5.6-7 
 (R. 8a) 

Refrão: O Senhor recorda a sua aliança para sempre.

      ou: Aleluia.

Cantai salmos e hinos ao Senhor,
proclamai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu nome santo,
exulte o coração dos que procuram o Senhor.

Procurai o Senhor e o seu poder,
buscai sempre a sua face.
Recordai as suas maravilhas,
os seus prodígios e os oráculos da sua boca.

Vós, descendentes de Abraão, seu servo,
filhos de Jacob, seu eleito,
o Senhor é o nosso Deus
e as suas sentenças são lei em toda a terra.

ALELUIA Lc 11, 28                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.     Refrão

SEMANA XXVII
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EVANGELHO Lc 11, 27-28

«Feliz o ventre que Te trouxe! 
Mais felizes os que ouvem a palavra de Deus»

X  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.

SÁBADO



S E M A N A  X X V I I I

SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Gal 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1                

«Não somos filhos da escrava, mas da mulher livre»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Como está escrito, Abraão teve dois filhos,
um da escrava e outro da mulher livre.
O da escrava nasceu segundo a natureza
e o da mulher livre em virtude da promessa.
Há nisto uma alegoria.
As mulheres representam as duas alianças.
A primeira, concluída no monte Sinai, 
gera para a escravidão: é Agar.
Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe.
Porque está escrito: 
«Alegra-te, ó estéril, que não davas à luz;
rejubila e canta de alegria, 
tu que não conheceste as dores da maternidade,
porque os filhos da abandonada
são mais numerosos que os daquela que tem marido».
Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, 
mas da mulher livre.
Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permanecei firmes
e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 112 (113), 1-2.3-4.5a e 6-7 
 (R. cf. 2)

Refrão: Bendito seja o nome do Senhor para sempre.

      Ou: Aleluia.

Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.

Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
O Senhor domina sobre todos os povos,
a sua glória está acima dos céus.

Quem se compara ao Senhor nosso Deus,
que Se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra?
Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria,
para o fazer sentar com os grandes do seu povo. 

 

ALELUIA cf. Salmo 94 (95), 8ab                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.  Refrão

SEGUNDA-FEIRA
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EVANGELHO Lc 11, 29-32

«Nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus
e Ele começou a dizer:
«Esta geração é uma geração perversa:
pede um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas.
Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive,
assim o será também o Filho do homem para esta geração.
No juízo final,
a rainha do sul levantar-se-á com os homens desta geração
e há-de condená-los,
porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão;
e aqui está quem é maior do que Salomão.
No juízo final,
os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração
e hão-de condená-la,
porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas;
e aqui está quem é maior do que Jonas».
Palavra da salvação.

SEMANA XXVIII
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Gal 5, 1-6                   

«A circuncisão não tem qualquer valor,
mas só a fé, que actua pela caridade»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permanecei firmes
e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão.
Sou eu, Paulo, que vos digo:
Se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá.
De novo asseguro a todo o homem que se faz circuncidar:
fica obrigado a cumprir toda a Lei de Moisés.
Vós os que procurais a justificação por essa Lei,
separastes-vos de Cristo e perdestes a graça de Deus.
Nós, porém, é pelo Espírito Santo, em virtude da fé, 
que esperamos alcançar a justificação.
Porque em Jesus Cristo, 
nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor,
mas só a fé, que actua pela caridade.
Palavra do Senhor.

TERÇA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 41 e 43.44-45.47-48 
 (R. 41a) 

Refrão: Desça sobre mim, Senhor, a vossa bondade.

Desça sobre mim a vossa bondade,
salvai-me segundo a vossa promessa.
Não me tireis da boca a palavra da verdade,
porque eu espero nos vossos juízos.

Quero cumprir fielmente a vossa lei,
agora e para sempre.
Andarei seguro no meu caminho,
porque busquei os vossos preceitos.

Ponho as minhas delícias nos vossos mandamentos,
porque muito os amo.
Estendo as mãos para os vossos mandamentos
e medito nos vossos decretos. 

ALELUIA Hebr 4, 12                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

A palavra de Deus é viva e eficaz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.
               Refrão

SEMANA XXVIII



587

EVANGELHO Lc 11, 37-41

«Dai esmola e tudo para vós ficará limpo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
depois de Jesus ter falado,
um fariseu convidou-O para comer em sua casa.
Jesus entrou e tomou lugar à mesa.
O fariseu admirou-se,
ao ver que Ele não tinha feito as abluções antes de comer.
Disse-lhe o Senhor:
«Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato,
mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade.
Insensatos! Quem fez o interior não fez também o exterior?
Dai antes de esmola o que está dentro
e tudo para vós ficará limpo».
Palavra da salvação.

TERÇA-FEIRA
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QUARTA-FEIRA

LEITURA I Gal 5, 18-25

«Os que pertencem a Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e apetites»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Se vos deixais conduzir pelo Espírito,
não estais sujeitos à Lei de Moisés.
As obras da carne são bem conhecidas:
luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
inimizades, ciúmes, discórdias, ira,
rivalidades, dissenções, facciosismos, invejas,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas,
sobre as quais vos previno, como já vos disse:
os que praticam estas acções não herdarão o reino de Deus.
Pelo contrário, os frutos do Espírito são:
caridade, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, temperança.
Contra coisas como estas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e apetites.
Se vivemos pelo Espírito,
caminhemos também segundo o Espírito.
Palavra do Senhor.                     

SEMANA XXVIII
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1-2.3.4 e 6 
 (R. cf. Jo 8, 12) 

Refrão: Quem Vos segue, Senhor, terá a luz da vida.
 
      Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,

nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes se compraz na lei do Senhor,
e nela medita dia e noite.

É como árvore plantada à beira das águas:
dá fruto a seu tempo
e a sua folhagem não murcha.
Tudo quanto fizer será bem sucedido.

Bem diferente é a sorte dos ímpios:
são como a palha que o vento leva.
O Senhor vela pelo caminho dos justos,
mas o caminho dos pecadores leva à perdição. 

 

ALELUIA Jo 10, 27                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
                   Refrão

QUARTA-FEIRA
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EVANGELHO Lc 11, 42-46

«Ai de vós, fariseus! Ai de vós, doutores da lei!»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse o Senhor:
«Ai de vós, fariseus,
porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda 
e de todas as hortaliças,
mas desprezais a justiça e o amor de Deus!
Devíeis praticar estas coisas, sem omitir aquelas.
Ai de vós, fariseus,
porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas
e das saudações na praça pública!
Ai de vós, porque sois como sepulcros disfarçados,
sobre os quais passamos sem o saber!».
Então um dos doutores da lei 
tomou a palavra e disse a Jesus:
«Mestre, ao dizeres essas palavras
também nos insultas a nós».
Jesus respondeu:
«Ai de vós também, doutores da lei,
porque impondes aos homens fardos insuportáveis
e vós próprios nem com um só dedo tocais nesses fardos!».
Palavra da salvação.

SEMANA XXVIII
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Ef 1, 1-10

«Escolheu-nos, em Cristo, antes da criação do mundo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus,
aos cristãos que vivem em Éfeso, fiéis em Jesus Cristo.
A graça e a paz de Deus, nosso Pai, 
e de Jesus Cristo, nosso Senhor,
estejam convosco.
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
N’Ele, pelo seu sangue, 
temos a redenção e a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça,
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência.
Ele deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos Céus e na terra.
Palavra do Senhor.                    

QUINTA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
 (R. 2a)

Refrão:  O Senhor revelou a sua salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.

ALELUIA Jo 14, 6                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
ninguém vai ao Pai senão por Mim.  Refrão

SEMANA XXVIII
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EVANGELHO Lc 11, 47-54

«Serão pedidas contas do sangue dos profetas, 
desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse o Senhor aos doutores da lei:
«Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas,
quando foram os vossos pais que os mataram.
Assim dais testemunho e aprovação às obras dos vossos pais,
porque eles mataram-nos e vós levantais os monumentos.
É por isso que a Sabedoria de Deus disse:
‘Eu lhes enviarei profetas e apóstolos;
e eles hão-de matar uns e perseguir outros’.
Mas Deus vai pedir contas a esta geração
do sangue de todos os profetas,
que foi derramado desde a criação do mundo,
desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias,
que pereceu entre o altar e o Santuário.
Sim, Eu vos digo que se pedirão contas a esta geração.
Ai de vós, doutores da lei,
porque tirastes a chave da ciência:
vós não entrastes
e impedistes os que queriam entrar!».
Quando Jesus saiu dali,
os escribas e os fariseus começaram a persegui-l’O terrivelmente
e a provocá-l’O com perguntas sobre muitas coisas,
armando-Lhe ciladas,
para O surpreenderem nalguma palavra da sua boca.
Palavra da salvação.

QUINTA-FEIRA
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Ef 1, 11-14                  

«Desde o começo esperámos em Cristo 
e vós fostes marcados pelo Espírito Santo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Foi n’Ele que vós também,
depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé 
e fostes marcados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança,
para a redenção do povo que Deus adquiriu
para louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.

SEMANA XXVIII
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.12-13 
 (R. 12b) 

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão,
a terra está cheia da bondade do Senhor.

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.
Do Céu o Senhor contempla
e observa todos os homens.

ALELUIA Salmo 32 (33), 22                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

Desça sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.  Refrão

SEXTA-FEIRA
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EVANGELHO Lc 12, 1-7

«Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
a multidão afluía aos milhares,
a ponto de se atropelarem uns aos outros.
E Jesus começou a dizer, em primeiro lugar para os seus discípu-
los:
«Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se,
nem há nada oculto que não venha a conhecer-se.
Por isso, tudo o que tiverdes dito às escuras
será ouvido à luz do dia
e o que tiverdes dito aos ouvidos, nos aposentos interiores,
será proclamado sobre os telhados.
Digo-vos a vós, meus amigos:
Não temais os que matam o corpo
e depois nada mais podem fazer.
Vou mostrar-vos a quem deveis temer:
Temei Aquele que, depois de matar,
tem poder para lançar na Geena.
Sim, Eu vos digo, a Esse é que deveis temer.
Não se vendem cinco passarinhos por duas moedas?
Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus.
Mais ainda, 
até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Não temais. 
Valeis mais do que todos os passarinhos». 
Palavra da salvação.

SEMANA XXVIII
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SÁBADO

LEITURA I Ef  1, 15-23

«Estabeleceu-O acima de todas as coisas,
como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus
e da vossa caridade para com todos os cristãos,
não cesso de dar graças por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações.
O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação
para O conhecerdes plenamente.
Ele ilumine os olhos do vosso coração,
para compreenderdes a esperança a que fostes chamados,
os tesouros de glória da sua herança entre os santos
e a incomensurável grandeza do seu poder 
para nós os crentes.
Assim o mostra a eficácia da poderosa força 
que exerceu em Cristo,
que Ele ressuscitou dos mortos
e colocou à sua direita nos Céus,
acima de todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania,
acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo,
mas também no mundo que há-de vir.
Tudo submeteu aos seus pés 
e pô-l’O acima de todas as coisas
como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo,
a plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos.
Palavra do Senhor.

SÁBADO
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 8, 2-3ab.4-5.6-7 
 (R. cf. 7)

Refrão: Destes poder ao vosso Filho
 sobre a obra das vossas mãos.

Como é admirável, Senhor, o vosso nome em toda a terra!
A vossa majestade está acima dos céus.
Da boca das crianças e meninos de peito
sai um louvor que confunde os vossos adversários.

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, 
a lua e as estrelas que lá colocastes,
que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?

Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés.  

ALELUIA Jo 15, 26b.27a                          

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Espírito da verdade dará testemunho de Mim, 
diz o Senhor,
e vós também dareis testemunho.
          Refrão

SEMANA XXVIII
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EVANGELHO Lc 12, 8-12

«O Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que haveis de dizer»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«A todo aquele que Me tiver reconhecido diante dos homens
também o Filho do homem o reconhecerá 
diante dos Anjos de Deus.
Mas quem Me tiver negado diante dos homens
será negado diante dos Anjos de Deus.
E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem
será perdoado;
mas quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo
não será perdoado.
Quando vos levarem às sinagogas, 
aos magistrados e às autoridades,
não vos preocupeis com o que haveis de responder
nem com o que haveis de dizer em vossa defesa.
O Espírito Santo vos ensinará naquela hora
o que haveis de dizer».
Palavra da salvação.

SÁBADO
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SEGUNDA-FEIRA

LEITURA I Ef 2, 1-10

«Restituiu-nos à vida com Cristo
e com Cristo nos fez sentar nos Céus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Vós estáveis mortos
pelas faltas e pecados em que vivestes outrora,
segundo o modo de ser deste mundo
e obedecendo ao príncipe do mal que impera nos ares,
esse espírito que actua nos homens rebeldes.
Todos nós, que também éramos como eles,
vivíamos antigamente submetidos aos desejos da nossa carne,
satisfazendo os caprichos dos instintos e da imaginação
e sendo por natureza filhos da ira, como os outros.
Mas 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.



601

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.                 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 
 (R. 3b) 

Refrão: O Senhor nos criou,
 pertencemos ao Senhor.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.

 

SEGUNDA-FEIRA
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ALELUIA Mt 5, 3

Refrão: Aleluia.               Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.              Refrão

EVANGELHO Lc 12, 13-21

«O que preparaste, para quem será?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
alguém, do meio da multidão, disse a Jesus:
«Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo».
Jesus respondeu-lhe:
«Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?».
Depois disse aos presentes:
«Vede bem, guardai-vos de toda a avareza:
a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus 
bens».
E disse-lhes esta parábola:
«O campo dum homem rico tinha produzido excelente colheita.
Ele pensou consigo:
‘Que hei-de fazer,
pois não tenho onde guardar a minha colheita?
Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo  e os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo:
Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’.
Mas Deus respondeu-lhe:
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma.
O que preparaste, para quem será?’
Assim acontece a quem acumula para si,
em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».
Palavra da salvação.

SEMANA XXIX
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TERÇA-FEIRA

LEITURA I Ef 2, 12-22

«Ele é a nossa paz, que fez de uns e outros um só povo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
No tempo em que éreis pagãos,
vós estáveis sem Cristo,
privados do direito de cidadania em Israel
e alheios às alianças da promessa divina,
sem esperança e sem Deus no mundo.
Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus,
vos aproximastes d’Ele, graças ao sangue de Cristo.
Cristo é, de facto, a nossa paz.
Foi Ele que fez de judeus e gregos um só povo
e derrubou o muro da inimizade que os separava,
anulando, pela imolação do seu corpo,
a Lei de Moisés com as suas prescrições e decretos.
E assim, de uns e outros, 
Ele fez em Si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz.
Pela cruz reconciliou com Deus
uns e outros, reunidos num só Corpo,
levando em Si próprio a morte à inimizade.
Cristo veio anunciar a boa nova da paz,
paz para vós, que estáveis longe,
e paz para aqueles que estavam perto.
Por Ele, uns e outros, podemos aproximar-nos do Pai,
num só Espírito.

TERÇA-FEIRA
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Por isso, já não sois estrangeiros nem hóspedes,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo como pedra angular.
Em Cristo, toda a construção, bem ajustada,
cresce para formar um templo santo do Senhor;
e em união com Ele, também vós sois integrados na construção,
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.
Palavra do Senhor.                   

SALMO RESPONSORIAL Salmo 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.

 
 

SEMANA XXIX
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ALELUIA Lc 21, 36                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo,
para vos apresentardes sem temor diante do Filho do 
homem.
         Refrão

EVANGELHO Lc 12, 35-38                                      

«Felizes os servos, 
que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens 
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada
felizes serão se assim os encontrar».
Palavra da salvação.

TERÇA-FEIRA
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QUARTA-FEIRA                                                                                               
                                                                                                

           

LEITURA I Ef 3, 2-12

«Agora foi revelado o mistério de Cristo:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Certamente já ouvistes falar
da graça que Deus me confiou a vosso favor:
por uma revelação,
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo,
como já o apresentei sumariamente.
Assim podeis compreender 
o conhecimento que tenho do mistério de Cristo.
Nas gerações passadas,
ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado pelo Espírito Santo
aos seus santos apóstolos e profetas:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo
e participam da mesma promessa,
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.
Deste Evangelho me tornei ministro,
pelo dom da graça que Deus me concedeu
pela força do seu poder.
A mim, o último de todos os santos,
foi concedida a graça de anunciar aos gentios
a insondável riqueza de Cristo
e de manifestar a todos 
como se realiza o mistério escondido, desde toda a eternidade,
em Deus, criador de todas as coisas.

SEMANA XXIX
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E agora é por meio da Igreja,
que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes
a multiforme sabedoria de Deus,
realizada, conforme o seu eterno desígnio,
em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim, é pela fé em Cristo
que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança.
Palavra do Senhor.

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

Refrão:  Ireis com alegria às fontes da salvação.
      Ou: Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria.

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 e exultai, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

QUARTA-FEIRA
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ALELUIA Mt 24, 42a.44                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Vigiai e estai preparados,
porque na hora em que não pensais virá o Filho do homem.
                       Refrão

EVANGELHO Lc 12, 39-48

«A quem muito foi dado, muito será exigido»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos:
«Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Disse Pedro a Jesus:
«Senhor, é para nós que dizes esta parábola,
ou também para todos os outros?».
O Senhor respondeu:
«Quem é o administrador fiel e prudente
que o senhor estabelecerá à frente da sua casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar,
encontrar assim ocupado.
Em verdade vos digo
que o porá à frente de todos os seus bens.

SEMANA XXIX
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Mas se aquele servo disser consigo mesmo:
‘O meu senhor tarda em vir’;
e começar a bater em servos e servas,
a comer, a beber e a embriagar-se,
o senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera 
e a horas que ele não sabe;
ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis.
O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor,
não se preparou ou não cumpriu a sua vontade,
levará muitas vergastadas.
Aquele, porém, que, sem a conhecer,
tenha feito acções que mereçam vergastadas,
levará apenas algumas.
A quem muito foi dado, muito será exigido;
a quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá». 
Palavra da salvação.

QUARTA-FEIRA
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QUINTA-FEIRA

LEITURA I Ef 3, 14-21                  

«Profundamente enraizados na caridade,
sejais totalmente saciados na plenitude de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu dobro os joelhos diante do Pai,
de quem recebe o nome 
toda a paternidade nos céus e na terra,
para que Se digne, segundo as riquezas da sua glória,
armar-vos poderosamente pelo seu Espírito,
para que se fortifique em vós o homem interior
e Cristo habite pela fé em vossos corações.
Assim, profundamente enraizados na caridade,
podereis compreender, com todos os santos,
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade
do amor de Cristo,
que ultrapassa todo o conhecimento,
para que sejais totalmente saciados na plenitude de Deus.
Àquele que, pela sua virtude que actua em nós,
pode fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar,
a Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo,
em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amen.
Palavra do Senhor.

SEMANA XXIX
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 1 e 3.4-5.11-12.18-19 
 (R. 5b)

Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Cantai-Lhe um cântico novo,
cantai-Lhe com arte e com alma.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

O plano do Senhor permanece eternamente
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome. 

ALELUIA Filip 3, 8-9                           

Refrão: Aleluia        Repete-se

Considero todas as coisas como prejuízo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar.  Refrão

QUINTA-FEIRA
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EVANGELHO Lc 12, 49-53

«Não vim trazer a paz, mas a divisão»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu vim trazer o fogo à terra
e que quero Eu senão que ele se acenda?
Tenho de receber um baptismo
e estou ansioso até que ele se realize.
Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra?
Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão.
A partir de agora, 
estarão cinco divididos numa casa:
três contra dois e dois contra três.
Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai,
a mãe contra a filha e a filha contra a mãe,
a sogra contra a nora e a nora contra a sogra».
Palavra da salvação.

SEMANA XXIX
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SEXTA-FEIRA

LEITURA I Ef 4, 1-6

«Um só Corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis
segundo a maneira de viver a que fostes chamados:
procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;
suportai-vos uns aos outros com caridade;
empenhai-vos em manter a unidade de espírito 
pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito,
como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos, actua em todos 
e em todos Se encontra.
Palavra do Senhor.                        

SEXTA-FEIRA
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 23 (24), 1-2.3-4.5-6 
 (R. cf. 6)

Refrão: Esta é a geração dos que procuram o Senhor.

Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.

Quem poderá subir à montanha do Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob. 

ALELUIA cf. Mt 11, 25                      

Refrão: Aleluia        Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
          Refrão

SEMANA XXIX
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EVANGELHO Lc 12, 54-59

«Se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu,
porque não sabeis discernir o tempo presente?»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
dizia Jesus à multidão:
«Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente,
logo dizeis: ‘Vem chuva’; e assim acontece.
E quando sopra o vento sul, 
dizeis: ‘Vai fazer muito calor’; e assim sucede.
Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu,
porque não sabeis discernir o tempo presente?
Porque não julgais por vós mesmos o que é justo?».
E acrescentou:
«Quando fores com o teu adversário ao magistrado,
esforça-te por te entenderes com ele no caminho,
para que ele não te arraste ao juiz
e o juiz te entregue ao oficial de justiça
e o oficial de justiça te meta na prisão.
Eu te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo».
Palavra da salvação.

SEXTA-FEIRA
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SÁBADO

LEITURA I Ef 4, 7-16

«Cresceremos em tudo para Cristo, que é a Cabeça»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
A cada um de nós foi concedida a graça,
na medida em que recebeu o dom de Cristo.
Por isso diz a Escritura:
«Subiu às alturas, sujeitou um grupo de cativos,
concedeu dons aos homens».
Que quer dizer «subiu»,
senão que também desceu às regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
a fim de encher o universo.
Foi Ele também que a uns constituiu apóstolos,
a outros evangelistas e a outros pastores e mestres,
para o aperfeiçoamento dos cristãos 
em ordem ao trabalho do ministério
e à edificação do Corpo de Cristo,
até que cheguemos todos à unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem perfeito,
à medida de Cristo na sua plenitude.
Assim, já não somos crianças inconstantes,
levados ao sabor de todas as correntes de doutrina,
à mercê da maldade dos homens,
da astúcia com que induzem ao erro.
Pelo contrário, praticando a verdade na caridade,
cresceremos em tudo para Cristo, que é a Cabeça.

SEMANA XXIX
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É por Ele que o corpo inteiro,
coordenado e unido por meio de todas as junturas,
opera o seu crescimento orgânico,
segundo a actividade de cada uma das partes,
a fim de se edificar na caridade.
Palavra do Senhor.                  

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2.3-4a.4b-5 
 (R. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

      Ou: Aleluia.    

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os 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;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

ALELUIA Ez 33, 11                         

Refrão: Aleluia        Repete-se

Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor,
mas que se converta e viva.     Refrão

SÁBADO
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EVANGELHO Lc 13, 1-9

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo»

X  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
vieram contar a Jesus
que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus,
juntamente com o das vítimas que imolavam.
Jesus respondeu-lhes:
«Julgais que, por terem sofrido tal castigo,
esses galileus eram mais pecadores 
do que todos os outros galileus?
Eu digo-vos que não.
E se não vos arrependerdes,
morrereis todos do mesmo modo.
E aqueles dezoito homens,
que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou?
Julgais que eram mais culpados
do que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Eu digo-vos que não.
E se não vos arrependerdes,
morrereis todos de modo semelhante.
Jesus disse então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha.
Foi procurar os frutos que nela houvesse,
mas não os encontrou.
Disse então ao vinhateiro:
‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira
e não os encontro.
Deves cortá-la.
Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’
Mas o vinhateiro respondeu-lhe:
‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano,
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo.
Talvez venha a dar frutos.
Se não der, mandarás cortá-la».
Palavra da salvação.

SEMANA XXIX


